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Voor een goed resultaat moet deze samenwerking structureel zijn. Dus niet ad hoc samenwerken in één
project en daarna weer van voren af aan naar het volgende project. En nog iets: alle partijen moeten er echt
iets aan hebben. De ondernemers een nieuw businessmodel, de burgers een verbetering van hun
leefomgeving, de kennisinstellingen interessant onderwijs en onderzoek en de overheden
beleidsvernieuwing.
Daarvoor heb je een omgeving nodig waarin je elkaar leert kennen en vertrouwen, als organisaties en als
mensen onderling. En waar je kunt profiteren van dynamiek en frisse ideeën, doordat je te maken krijgt
met telkens nieuwe studenten en met een steeds groeiend netwerk. Waar je als partners permanent met
elkaar kunt optrekken, samen nieuwe know how kunt ontwikkelen en nieuwe waardeketens kunt bouwen.
Dit zijn de Innovatiewerkplaatsen.

In deze hand-out gaan we kort toelichten wat Innovatiewerkplaatsen (IWP's) zijn, hoe ze functioneren,
hoe ze zijn ingebed in een groter systeem en tot welke resultaten dit inmiddels heeft geleid. We stellen de
werkwijze aan u voor, de belangrijkste valkuilen en enkele voorbeelden van opdrachten. Deze zijn
uitgevoerd met ondernemerscommunities en met individuele ondernemers, op de schaal van de streek,
een dorp of een stadswijk. Maar altijd vanuit gemeenschappelijkheid: in visie, motieven, ambities en
doelen en op basis van gedeelde investeringen in tijd, menskracht en geld.
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FAROOV

Al sinds de 11e eeuw weten Nederlanders dat ze moeten polderen:
samenwerken om niet te verdrinken. Dit passen ze ook toe in het
maatschappelijk leven waar ondernemers, experts, burgers en
overheden samen proberen richting te geven aan een rechtvaardige
samenleving. Het gaat om het vinden van gedeelde
meenschappelijke belangen en het overbruggen van
tegenstellingen. Dit alles samen nieuwe antwoorden te vinden voor
urgente maatschappelijke vragen en opgaven.

2

WAT IS EEN IWP?
In de meest concrete betekenis is een Innovatiewerkplaats (IWP) een ruimte of gebouw in een gebied,
waar ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers, burgers en professionals uit allerlei
organisaties elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken. Bijvoorbeeld een leegstaand school- of
bedrijfsgebouw of een aantal ruimtes in een dorpshuis of bibliotheek. Altijd decentraal in de regio en
altijd dicht bij ondernemers en ondernemende burgers.
In een IWP gaat het om concrete vragen van mkb’ers en burgers. Om hier antwoorden op te vinden
gaan studenten en onderzoekers uit het onderwijs, experts, ondernemers en burgers in teams samen
aan het werk. Dit gebeurt niet zomaar lukraak, maar volgens een inmiddels beproefde systematiek en
een methode met een aantal stappen. (We komen hier verderop nog op terug in de paragraaf 'Hoe
start je een IWP?')

Netwerkbijeenkomst

Innovatiewerkplaats Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Zuidhorn

Fieldtrip door een Groninger stadswijk
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HOE IS EEN IWP GEORGANISEERD?

De IWP’s worden gerund door een vaste staf. De verschillende opgaven en vragen krijgen vorm als concrete
opdrachten. Deze opdrachten worden e worden uitgevoerd door flexibele innovatieteams.
De vaste staf bestaat uit een Innovatiemanager en een of meerdere projectenregisseurs. De
Innovatiemanager is het gezicht van de IWP in het gebied. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de IWP. Zij zorgt voor verbinding in het gebied en een constante stroom aan nieuwe
vragen en opdrachten. De Innovatiemanager verbindt, is sociaal en communicatief, heeft een goed
netwerk en weet wat er speelt in de regio.
De projectenregisseur bekijkt de vragen en opdrachten die uit het gebied komen. Soms moet je
samen met de probleemeigenaars de vraag nog wat scherper articuleren of samen zoeken naar de
vraag achter de vraag. Vervolgens kunnen studenten en onderzoekers aan de vragenstellers worden
gekoppeld die dan samen als innovatieteam aan de gang gaan, eventueel ondersteund door extra
experts.
Een innovatieteam kiest een projectleider (iemand uit het onderwijs, het bedrijfsleven of uit een
bewonersgroep). Voor het werkritme is het belangrijk om te weten dat de meeste studenten in korte
cycli (ongeveer 9 weken) vanuit hun opleiding aan projecten kunnen werken. Als de opdracht na die
tijd nog niet is afgerond of als er een vervolgvraag ontstaat, geven zij het stokje door aan een nieuwe
groep.
Een IWP is dus iets anders dan een stageplaats. In een stage gaat het in eerste instantie om de studenten.
Ondernemers bieden hun een stageplaats zodat zij theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen en
toetsen en op die manier nieuwe competenties ontwikkelen. Zij zijn hier degenen die iets leren.
Zou het niet mooi zijn als álle betrokkenen er iets van opsteken? Dat was de leidende gedachte bij de
ontwikkeling van de IWP. De school trekt de regio in en wordt een permanente partner van de stakeholders in
de regio. De partners ontwikkelen samen een visie en strategieën op de onderwerpen die zij belangrijk vinden
voor de regio. Ze gaan samen werken aan de uitvoering. Daardoor ontstaan nieuwe
ondernemingsperspectieven, producten, processen, diensten en businessmodellen.

Het volledige team van de IWP Noordhorn in het seizoen 2019 / 2020
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EEN SAMENHANGEND SYSTEEM

In Noord-Nederland zijn er inmiddels een aantal van deze Innovatiewerkplaatsen. Deze werken als zelfstandige
units en altijd op maat: met de mensen in het gebied en op basis van hun vragen en opdrachten. Maar ze zijn
wel onderling met elkaar verbonden. Zo kunnen ze van elkaar leren, of samen gaan werken aan vragen die op
meerdere plekken spelen. Dit is mogelijk doordat ze ingebed zijn in een groter geheel: het regionale
innovatienetwerk.

[1] Toegepast onderzoek voor een thesis Hanzehogeschool. Meer informatie op verzoek.

Het regionale innovatie- en kennisecosysteem, met de belang-rijkste bouwstenen: de
Regiocoöperatie (rood), verschillende Gebiedscoöpe-raties (blauw), de IWP’s (groen)
en kleine werkgroepen (geel).

Dit innovatienetwerk is een samenwerkingsstructuur met
een intensieve leer- en innovatiecultuur. De structuur
wordt gevormd door de samenwerkende partijen in de
regio. Samen willen ze een innovatie en kennisecosysteem gaan vormen. Zo’n regionaal ecosysteem is een
omgeving of infrastructuur waarin ondernemers,
burgers, onderzoekers, studenten, docenten, beleidsmakers en –uitvoerders elkaar snel kunnen vinden voor
het uitwisselen en beschikbaar maken van informatie,
expertise, kennis en financiering – allemaal ingrediënten
die nodig zijn om te innoveren.
Het uitgangspunt is de vrijwillige en coöperatieve
samenwerking van partijen in de quadruple helix. Deze
samenwerking kent drie niveaus: lokaal, streek en regio.
Dit is geen hiërarchie, maar een slimme specialisatie.
Want vanuit elk niveau kom je precies bij die opgaven die
je vanuit de andere twee niveaus niet kunt aanpakken.
Op het lokale niveau (dorp of wijk) krijgt de
samenwerking haar beslag in de Innovatiewerkplaatsen,
op het streekniveau (bijvoorbeeld Westerkwartier of
Eemsdelta) in Gebiedscoöperaties en op het regionale
niveau (de noordelijke regio die we aanduiden met
‘Stadland Groningen-Assen’) in de Regiocoöperatie.

Doordat de IWP’s zijn ingebed in deze structuur kunnen ze elkaar aanvullen en versterken. Qua kennis,
menskracht en geldstromen. Dit geldt binnen elke Innovatiewerkplaats, maar ook tussen de verschillende
Innovatiewerkplaatsen. Het leidt tot een multipliereffect. Een voorbeeld: in de Innovatiewerkplaats De Wijert
leverde een project met werkzoekenden een return on investment van 2,64 voor elke ingezette euro [1].
Naast dit directe rendement zie je ook meer indirecte multipliereffecten die ontstaan doordat de bal eenmaal
aan het rollen is gebracht. Het gaat dan niet per sé alleen om het effect van overheidsinvesteringen, maar om de
impact die je bereikt met projecten, participatie, innovatie en meer en betere scholing op het vestigingsklimaat
voor bedrijven en huishoudens, het aantrekken van jonge mensen, het aantal start-ups en het wederzijds
versterkende effect van deze aspecten.
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HOE START JE EEN IWP?
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Parallel hieraan betrek je partners uit
onderwijs en onderzoek. Al naar gelang is ook de medewe
rking van andere
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Daarna ga je een concreet werkprogramma
bouwen. Hierbij werk je hand in hand met een
of meerdere kennisinstellingen. De vragen
moeten zo worden geformuleerd dat ze ook
kunnen dienen als studentopdrachten. Zeker
aan het begin is het goed om een duidelijke
focus te hebben. Begin bij projecten waar je
direct belang bij hebt en waar je snel een
resultaat kunt bereiken.

WIE, WAT, HOE & WAARVOOR

7

5

Denk ook aan de finan
ciële input. Alle partn
ers in een IWP nemen
organisatie. Kijk slim
verantwoordelijkheid
naar je eigen financië
voor een gezonde
le
contributie. Er wordt
medewerkers die aan
geen cash gevraagd. Ma
het werk gaan, student
ar alles wat je doet,
en die meewerken, ge
ter beschikking stelt,
biedspartners die uren
labs of andere equipme
maken, gebouwen die
nt – kortom, alles wat
je
projecten die je draait
in welke vorm dan oo
kan gekapitaliseerd wo
k
bij
draagt aan de IWP en
rden. Dit is een belan
beschikt elke IWP op
de
grijk onderdeel. Same
die manier over kapit
n met andere partners
aa
l.
Di
t
ka
n
je weer inzetten als co
misschien ook met an
financiering als jullie
dere IWP’s, gebiedsco
samen, en
öperaties en de Regio
coöperatie nieuwe fon
dsen aanboren.

7

6
Voor de uitvoering worden innovatieteams gevormd.
Aan die teams nemen alle betrokken partijen deel. Zij
benoemen uit hun midden een projectleider en
komen een uitvoeringsplan overeen. Het is niet erg
als de partners hiervan later afwijken, maar het moet
wel gedocumenteerd worden. Al naar gelang worden
de resultaten na de uitvoering gevaloriseerd,
bijvoorbeeld in een nieuw businessmodel. Maar dit
kan ook een vervolgopdracht worden.
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Terwijl de eerste projecten draaien is het tijd om een solide
organisatie op te bouwen. De betrokken organisaties
(gemeente(s), kennisinstelling(en), maatschappelijke instellingen) moeten zich aan de samenwerking verbinden.
Bijvoorbeeld door een Gebiedscoöperatie op te richten, want
dan heb je als samenwerkingsverband een juridische basis en
kan je ook subsidies aanvragen. Zorg er in ieder geval voor dat
de deelnemende organisaties hun commitment concretiseren, dat zij aangeven aan welke projecten zij deelnemen,
wat zij hieraan bijdragen en welk resultaat zij willen behalen
en dat zij hun personele en financiële input becijferen.
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De grootste valkuil is: verkeerde verwachtingen wekken.
Let vooral op de volgende drie punten:

In een IWP leren alle deelnemers met elkaar

Dit is het belangrijkste uitgangspunt. Professionals uit het bedrijfsleven, onderzoekers, docenten,
studenten, burgers - iedereen zit met opgaven en vragen. Iedereen kan vanuit specifieke kennis en
ervaringen bijdragen aan oplossingen. In een IWP denk je dus niet in termen van studenten en de taak
die ze voor hun studie moeten uitvoeren.
Toch is er een grote rol weggelegd voor studenten. Want veel tijdsintensieve processen kunnen alleen
dank zij de medewerking van studenten worden uitgevoerd. Wat precies kunnen zij dan bijdragen en
hoe kan je instaan voor de kwaliteit van deze studenten en hun meerwaarde voor de bedrijven? Een
groot deel van de studenten beschikt nog niet over bepaalde kennis en competenties.
In wezen komen er in de IWP twee uitdagingen bij elkaar: Aan de ene kant staan de mkb’ers met hun
kennis- en innovatievragen, aan de andere kant de kennisinstellingen die hun positie als responsieve
school willen verstevigen en doorontwikkelen en hun studenten interessante leersituaties willen
bieden. Dit zijn twee verschillende doelen. Maar sluiten ze elkaar uit? Nee, want beide uitdagingen
komen in een IWP bij elkaar. Natuurlijk kan niet elke student meteen werken aan complexe
innovatieopgaven. Maar je kunt goed differentiëren welke studenten je voor welke opgaven werft.
Ouderejaars voor ambitieuze en soms ook risicovolle projecten. En jongerejaars voor eenvoudigere
werkzaamheden of ondersteuningstaken. Ook kunnen groepen studenten worden gevormd uit de
verschillende instellingen die multidisciplinair en vanuit de hele kenniskolom mbo-hbo-wo
gezamenlijk een uitdaging oppakken.

02

Nieuwe rollen en taken voor alle partners

Het tweede punt hangt hiermee samen. De coöperatie in een IWP betekent dat elke betrokkene een
actieve rol moet spelen. Het gaat allen functioneren als de deelnemers hun traditionele posities
verlaten en samen aan een leerproces beginnen. Dus niet als ‘opdrachtgever’ aan het begin van een
project even komen vertellen wat er opgeleverd moet worden en na die tijd het resultaat in ontvangst
nemen. Of als ‘onderzoeker’ even komen binnenvliegen, je kunstje doen en weer vertrekken. Of als
‘burger’ lijdzaam vanaf de zijlijn gadeslaan wat er wel en niet gebeurt. Of als ‘student’ doen wat je is
opgedragen en verder niets. In een IWP ben je samen bezig aan een leerproces, je draagt samen
verantwoordelijkheid voor het proces en je zet je samen in voor een goed resultaat.

03

Uiteenlopende belangen

6

?NJIZ THCADEB EJ TEOM PORAAW

01

Op de derde plaats punt moet je rekening houden met (gevestigde) belangen. Juist als het gaat om
innovaties worden gevestigde belangen, markten en instituties uitgedaagd. Het zijn dan vaak de
uitdagers die vastlopen. Bovendien verlopen processen door de samenwerking in de quadruple helix
vaak te traag. De combinatie van verschillende partijen met verschillende belangen leidt gemakkelijk
tot patstellingen die de partijen zelf niet kunnen doorbreken. Of het kan gebeuren dat een bepaald
belang, een bepaalde speler, de overhand krijgt. Op zich is dit niet voorbehouden aan het werken in een
IWP. Het kan overal gebeuren. Maar binnen de structuur van een IWP kan je hulp zoeken, bij de
Innovatiemanager, bij een lector of bij elkaar, om terug te vinden naar gedeelde beelden over
eigenaarschap, verantwoordelijkheden, taken en baten.
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WAT LEVERT HET OP?
EEN PAAR VOORBEELDEN

Nieuwe Boerenbusiness – de Natuurvleescoöperatie
Albert, vennoot in een melkveehouderij zag hoe hijzelf en vele van zijn collega's te kampen hadden met een steeds
nijpender situatie in de zuivelproductie. De marge op de prijs is gering en de uitbreidingsmogelijkheden zijn om
verschillende redenen beperkt. Naast zijn werk was Albert ook student accountancy aan de Hanzehogeschool Groningen.
Hij vroeg zich af hoe een nieuw en duurzaam businessmodel er uit zou kunnen zien als je de regionale vleesketen vanaf de
eerste schakel in deze keten, de veehouder, zou vernieuwen. Hij zag de oplossing in een nieuw bedrijfsmodel voor
kalveren die voor de vervanging binnen de melkveestapel niet nodig zijn.
In de huidige situatie gelden vooral de stierkalveren in de melkveehouderij als
‘bijproduct’ met geringe waarde in het anonieme vleeskalverencircuit. Albert zag een
kans voor boeren als zij het opfokken van deze kalveren bedrijfsmatig zouden gaan
aanpakken. Coöperatieve opfok was volgens hem de beste optie. Een groep
melkboeren zou een mesterij op kunnen zetten en uit de eigen melkkudde de
mestkalveren leveren. Voor de opfok kun je samenwerken andere partijen.
Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer voor de weidegrond in natuurgebieden.
Artikel over de Natuurvleescoöperatie

Albert schreef dit niet zomaar. Hij is een van de vier
vennoten van een melkveehouderij in het Westerkwartier. Het wilde er bij hem niet in dat we nu ons
vlees importeren, van ver weg en dus met de nodige
ecologische voetafdruk, terwijl teelt in de eigen regio
de basis kan vormen voor een interessant nieuw
businessmodel, dat behalve aan boeren ook aan
andere ondernemers nieuwe kansen biedt, voor de
consument niet duurder hoeft uit te pakken en een
bijdrage levert aan minder CO2-uitstoot. “Ik sta er
absoluut achter om zo’n regionale keten op te zetten.
Wat is er nu mooier dan te laten zien dat je hier goed
vlees kunt produceren. Ik denk vooral dat we moeten
toewerken naar waardecreatie hier in de regio”.
De eerste jonge ossen gaan na de winter het land op

Albert was met zijn onderzoek een van de eersten die de vraag
naar solide nieuwe businessmodellen stelden en ook beantwoordden. Hij bracht hiermee een ware kettingreactie op gang.

Afstudeerscripties, rondetafelgesprekken en enquêtes wezen uit dat grote inkopers regionale producten willen afnemen.
Dat betekent dat we niet spreken over nicheproducten die je met vrijwilligers ‘ernaast’ kunt doen. Het gaat voor het gebied
van de stad Groningen en de Ommelanden met zo’n 1 miljoen inwoners over ca. 40.000 runderen. Laat staan alle andere
producten uit ons dagelijkse eetpatroon. Daarvoor is een forse investering nodig tussen de 80 en 120 miljoen euro.
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Alberts onderzoek leidde tot de oprichting van een Natuurvleescoöperatie. Maar indirect kwam een grote beweging op
gang: het matchen van grote regionale inkopers en coöperatief werkende producenten en het opzetten van een regionale
infrastructuur voor productie-, verwerking en afname. Momenteel organiseren regionale producenten zich in lerende en
innoverende communities, integrale en interdisciplinaire werkgroepen die productgericht aan hun businesscases werken.
Samen zoeken ze uit wat is nodig om tot een regionale productketen te komen qua investering, bedrijfsaanpassing,
samenwerking, kennis en nieuwe regelgeving.
En Albert? Hij en zijn vennoten maken deel uit van de nieuwe Natuurvleescoöperatie, die werkt aan de transitie van puur
melkvee naar een kudde van ca. 200.000 dubbeldoelkoeien, het medegebruik van natuurgebied als weidegronden en de
verdere verwerking in een keten met en modulaire slachterij voor diverse vleesketens. Naar het voorbeeld van deze
voorlopers worden nu ook zo’n 30 andere nieuwe productgroepen voorbereid. Albert en zijn werkgroep in de IWP stonden
daarmee aan de wieg van een transitie die enorme impulsen kan gaan opleveren voor de regionale economie.

Hop van zware jongens
Sinds 2011 brouwen de oprichters van bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen bijzondere bieren in de
voormalige graanmaalderij aldaar. Tot zo’n vier
jaar geleden gebruikten zij hiervoor hop van telers
uit België. Maar liever zouden zij werken met
biologisch geteelde hop uit de eigen regio. Hoe zou
je dit moeten aanpakken? En kan het überhaupt
wel uit?
Robbert, student bedrijfseconomie aan de
Hanzehogeschool, ging onderzoeken of dit kan en
tot welke financiële en maatschappelijke effecten
de regionale biologische teelt van eigen hop zou
leiden. Hij kwam tot de conclusie dat dit kostendekkend kon worden uitgevoerd mits er een goede
overeenkomst kon worden gesloten met een
partner waar je zo snel niet aan denkt: de nabij
gelegen Penitentiaire Inrichting Veenhuizen.

Teelt van hopplanten

Tot in de 17e en 18e eeuw werd er in de streek volop hop geteeld. De grond was er dus geschikt voor. Maar de hopteelt is
erg arbeidsintensief. De akker moet voorbereid worden met houten palen, in de grond geheid en met stalen draden
verankerd. Op een hoogte van 6 meter moeten over deze palen andere stalen draden worden gespannen. Vanaf deze
draden worden verticale draden naar de grond geleid. Hieraan slingeren zich de hopplanten omhoog. Wanneer de
hopscheuten boven de grond komen moet de boer nagaan of ze zich inderdaad om de draad beginnen te slingeren en dit
proces eventueel ondersteunen. Per draad worden alleen de sterkste drie ranken bewaard – een selectie die veel tijd kost.
Ook tijdens de groei moeten de planten nauwkeurig worden gecontroleerd. Voor de oogst worden de ranken een stuk
boven de grond afgesneden, zodat ze machinaal geplukt kunnen worden. Uit dezelfde planten kunnen in het voorjaar
weer nieuwe ranken groeien, nadat nieuwe leidraden zijn bevestigd.
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In de buurt van de brouwerij bevinden zich de gebouwen en het
agrarisch bedrijf van de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.
Voor hun doelgroepen (gedetineerden, taakgestraften,
uitkeringsgerechtigden, statushouders en mensen met een
rugzakje) zijn zij op zoek naar zinvolle werkzaamheden. De
hopteelt kwam goed van pas. De werknemers leren hier
specialistische teeltkennis door praktisch werk in combinatie met
cursussen en workshops van de agrarische opleider Terra.
Robberts onderzoek liet zien dat de samenwerking tussen de
brouwerij en de PI leidt tot maatschappelijke toegevoegde waarde
door de inzet van deze bijzondere doelgroepen. Deze maatschappelijke waarde vormt samen met de financiële waarde
(opbrengst van hop) de winst voor de PI en de brouwerij. Robbert
ging daarbij uit van een fasering. De kosten voor de voorbereidingsfase waarin nog geen noemenswaardige opbrengsten
worden behaald zouden d.m.v. een aanvullende subsidie gedekt
moeten worden. Vanaf het tweede jaar met voldoende opbrengst
door de hopoogst kan de samenwerking kostendekkend worden.
Vanaf het derde jaar kan je spreken van stabilisatie met een
eventuele opschaling.
Inmiddels is brouwerij Maallust dan ook een samenwerking
aangegaan met een ondernemer in Zuidbroek. De productie is nu
zo groot dat zij hun hop ook aan andere bierbrouwers kunnen
verbouwen. De gedachten gaan nu verder naar de teelt van
biologische regionale gerst.

True Pricing
Het derde voorbeeld betreft een uitgekiend model
aan de hand waarvan je duurzaamheid meetbaar en
beprijsbaar kunt maken. Relevante en vaak verborgen externe kosten, de zogeheten externaliteiten,
worden gekwantificeerd en gekapitaliseerd. Het doel
hierbij is het opstellen van een model waarmee
duurzaamheid meetbaar kan worden gemaakt.
André, een student bedrijfseconomie van de
Hanzehogeschool, stelde een dergelijk model voor
de Gebiedscoöperatie Westerkwartier op en testte
het uit voor de appels van een regionale teler. Het
model kan in eerste instantie functioneren als
accounting-tool, waarmee ondernemers elk jaar
kunnen meten hoe zij presteren en jaarlijks
vooruitgang kunnen boeken. Na toepassing van een
aantal jaar kan het model functioneren als controltool, doordat ondernemers dan grip krijgen op de
externaliteiten en hiermee vooraf prognoses kunnen
opstellen en achteraf afwijkingen kunnen verklaren.
Maar uiteindelijk kan het model ook helpen voor het
opstellen van beleid waarin een eerlijker prijsspiegel
kan worden bepaald voor duurzame producten,
waardoor de concurrentie met niet-duurzame
producten eerlijker wordt.

Fruitcafé – een nieuwe coöperatieve buurtwinkel
In 2014 is in de Stadgroninger woonwijk De Wijert als initiatief van het
lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen, de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier, het AOC Terra en de gemeente Groningen een buurtsamenwerking annex Innovatiewerkplaats opgestart. Later sloot ook de
Hanzehogeschool zich bij deze IWP aan.
Keukencrew van het Fruitcafé

Een groep studenten heeft in deze IWP samen met ondernemers, wijkbewoners en beleidsmakers in
een quadruple helix een gedeelde agenda voor de wijk opgesteld: de Wijkdeal de Wijert. Hierin zijn
programma’s en projecten ontwikkeld die gericht zijn op maatschappelijke participatie, (groene)
leefomgeving, armoedebestrijding, sport, sociale samenhang en uitzicht op een verbeterd
economisch perspectief.

Patisserie uit het Fruitcafé

Als onderdeel van deze agenda heeft een werkgroep in de IWP een plan ontwikkeld voor een
leegstaand pand in de wijk. De bewoners stoorden zich aan de dichtgetimmerde ramen van het pand
waar voorheen een kroeg gevestigd was en wilden verdere verpaupering voorkomen. Samen hebben
zij de schouders eronder gezet en een alternatief businessmodel uitgewerkt en gerealiseerd.
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Uiteindelijk kwam het volgende plan van de grond: De Gebiedscoöperatie Westerkwartier ging het pand huren. Daarmee kon ruimte
worden gecreëerd voor een wijkvriendelijke onderneming. Dit werd
uiteindelijk het “Fruitcafé De Helpende Hand”.
Het is een coöperatieve buurtwinkel waar groente en fruit uit de regio
wordt verkocht voor een betaalbare prijs. In de winkel zijn meerdere
werkzoekenden aan de slag in een participatiebaan. Zij verlenen extra
service aan de klanten met het kosteloos snijden en schillen van verse
groente en vers fruit. Daarnaast zijn vrijwilligers welkom om in de
buurtwinkel mee te werken en zo een dagbesteding te vinden. Ook wie
gewoon een praatje wil maken kan terecht bij het Fruitcafé.
Aan de stamtafel kunnen wijkbewoners en studenten
elkaar ontmoeten en bijpraten, onder een kopje koffie
met appeltaart of een gezonde smoothie. Hier kunnen
bewoners ook hun hulp- of kennisvragen achterlaten,
waarbij studenten van mbo en hbo een helpende hand
kunnen bieden. De verzoeken lopen uiteen van hulp bij
het bedienen van een nieuwe smartphone of advies voor
de beplanting van de tuin. De stamtafel wordt bemenst
door studenten die tevens de verbinding leggen met de
IWP. Op die manier kunnen grotere projecten en thema’s
worden gekoppeld aan de IWP en daar worden
uitgewerkt.
Een supermarkt in de buurt ondersteunt de coöperatie in
praktische zin, o.a. door het leveren van aanvullende
producten, de doorstroom van stagiaires en soms ook
participatiepersoneel. Daarnaast biedt het Fruitcafé ook
plaats en faciliteiten voor startende ondernemers. Een
van de bewonersbedrijven in de coöperatie is een
maaltijdenservice die een wijkbewoonster uit Burundi in
2019 heeft opgericht. Studenten ondersteunden de
Burundese chef-kok met het uitwerken van het
businessmodel, de marketing, het samenstellen van de
menukaart en andere vraagstukken zodat de service nu
vlekkeloos draait met een wisselend dagmenu. Het
serveren en ophalen van maaltijden is later nog
uitgebreid met een bezorgservice.

Complimentje

Samen eten in het Fruitcafé

GROENINGEN
Een goed voorbeeld voor een IWP binnen een innovatie-ecosysteem is
GROENINGEN, een samenwerkingsprogramma dat door het lectoraat
Duurzaam Coöperatief Ondernemen is opgestart in de eeuwenoude
laagveengordel. Dit is een gebied dat van oost naar west onder de stad
Groningen door de stad als het ware omarmd. Naast prachtige natuur
en cultuur biedt dit gebied ook nieuwe economische kansen,
bijvoorbeeld voor verantwoord en duurzaam ondernemerschap,
gericht op hoogwaardige producten en processen in de biobased en
circulaire economie.

Het probleem hier is gigantisch, maar de kansen zijn dat ook. Want het veen is aan de ene kant een tikkende tijdbom
vanwege bodemdaling en de dreigende uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Tegelijk kan het ook in ons voordeel
werken: als een enorme spons kan het veen overtollig water opnemen en tijdens droogte weer vrijgeven. Precies het soort
grootschalige buffer dat we nodig hebben om ons voor te bereiden op steeds onvoorspelbaarder weer. Daarnaast kan het
veen water zuiveren en biedt het een uitstekende habitat voor veel zeldzame soorten. Zo kan het bijdragen aan het herstel
vanFruitcafé
de biodiversiteit en uiteindelijk onze gezondheid en ons welzijn.
Patisserie uit het
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Maar dan moeten we nu handelen. Hoewel iedereen dit weet, lijken de betrokken spelers elkaar te verlammen omdat de
opgave zo complex is. Klimaataanpak, nieuwe technologieën en methoden voor water- en natuurbeheer, nieuwe
strategieën voor korte voedselketens en de ontwikkeling van nieuwe functies, producten en diensten in samenhang met
het landschap – dit vraagt bij uitstek om een gedeelde visie, goed doordachte samenhangende strategieën op schaal en
een gemeenschappelijke aanpak.
Dat is lastig. En daarom bleef het stil. Tot lector Foorthuis begin 2018 een werkverband ging vormen: het lectoraat
Duurzaam Coöperatief Ondernemen met verschillende schools, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Staatsbosbeheer.
Je kon met eigen ogen zien dat studenten een impasse kunnen doorbreken. Binnen het tijdsbestek van één jaar trokken
zo’n 400 studenten met hun docenten en lectoren het gebied in. Zij waren in staat om 40 ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de betrokken gemeenten en provincies te mobiliseren. Zij organiseerden brainstormsessies rond de
focusthema’s waterberging, voedselketens, biodiversiteit, toerisme & recreatie en bereikbaarheid, stelden een eerste
groslijst van mogelijke samenwerkingsprojecten op, werkten aan oplossingen voor kennisvragen van de netwerkpartners,
ontwikkelden de onderlegger voor een duurzaam businessmodel en brachten inhoudelijke en organisatorische structuur
aan door middel van programmalijnen en monitoringcriteria.

Silhouet van de stad vanuit de wetland (collage)

Zo kwamen de deelnemers aan dit proces er samen
achter dat de essentie ligt in de verbinding tussen wateren natuurmanagement enerzijds en de ontwikkeling van
nieuwe economische dragers anderzijds. Alleen als beide
aspecten in nieuwe verdienmodellen bij elkaar gebracht
worden kan dit waardevolle gebied gebalanceerd
worden beheerd en ontwikkeld. Bijvoorbeeld door
middel van duurzame en bedrijfsmatige natte landbouw
met overstromingstolerante planten- en diersoorten die
balans brengen in de kringloop van voedingsstoffen.

Waterbuffer voor wateropvang en retentie

Daarnaast is GROENINGEN ook een fantastisch mooi gebied. Daar kan je weer op inhaken met nieuwe concepten voor
recreatie en vrijetijdsindustrie, in combinatie met gezondheid en sport. Zo kan een tweede solide economische tak met
gezonde culturele, recreatieve en sportieve activiteiten meehelpen aan herstel en behoud van het veengebied.
In de afgelopen jaren is veel voorbereidend werk voor GROENINGEN verricht. Maar het echte werk moet nog gaan
beginnen. Echt coöpereren, je eigen perspectief veranderen, processen vernieuwen, nieuwe bestuurs-, beheers- en
verdienmodellen ontwikkelen, circulaire structuren realiseren – dit is nog een lang leer- en ontwikkelproces. Dat wordt
zeker niet gemakkelijk. Maar het begin is er. Het plan is om het werk voort te zetten op meerdere locaties, bijvoorbeeld in
Midden-Groningen en dit eventueel uit te breiden naar een Europees samenwerkingsproject.

INNOVATIEWERKPLAATS

WIE, WAT, HOE & WAARVOOR

14

NOFOLOC

Deze brochure is een uitgave van het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen, Hanzehogeschool Groningen.
Mede mogelijk gemaakt
door Provincie Groningen
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