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Zusammenfassung

„STARTUP ECOSYSTEMS IM
EMS - DOLLART- GEBIET“
Startups sind ein vitaler Bestandteil der Evolution von
nationalen Ökonomien, indem sie Innovation und neue
Ideen vorwärts treiben und so positive Auswirkungen in
Regionen mit strukturellen Herausforderungen haben
können. So sind Startups beispielsweise ein Garant
für mehr und attraktive Arbeitsplätze. Im Zeitalter des
Internet und neuen Technologien bereichern Startups
eine Vielzahl von Industrien wie Energie- und Gesundheitsversorgung. Startups sammeln sich meist an einem
bestimmten Ort, wo sie die notwendigen Ressourcen
für ihren Erfolg vorfinden. Zu einem Startup-Ökosystem
gehören vor allem die öffentliche und private Unterstützung, Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
Inkubatoren und Akzeleratoren sowie Expertenwissen
in Recht, Rechnungslegung und Beratung.
Das Projekt ‘Startup Perspectives’ wird vom deutsch-niederländischen INTERREG Programm unterstützt und ist
Teil im Dachprojekt Arbeitsmarkt Nord der Ems-Dollart-Region (EDR). Das Ziel des Projektes umfasst die
Analyse der regionalen Startup-Ökosysteme. Aus den
Ergebnissen wurden Informationen gewonnen, wie sich
die existierenden regionalen Ökosysteme im Norden
der Niederlande (Groningen, Friesland/Drenthe) und
im Nordwesten Deutschlands (Emsland/Ostfriesland,
Oldenburg) zusammen setzen und inwieweit diese Ökosysteme miteinander vernetzt sind bzw. vernetzt werden
können, damit die GründerInnen und regionalen Akteure
von dieser vorhandenen Infrastruktur im Ems-Dollart-Gebiet profitieren können.
Aus den Ergebnissen der semi-strukturierten Interviews
mit Akteuren in den Regionen lässt sich das Fazit ziehen, dass die beiden Regionen Groningen und Oldenburg in den letzten Jahren erfolgreich ein Startup-Ökosystem aufgebaut haben. Treibende Kraft war und ist
hier die Anbindung zu den Hochschulen vor Ort (‘Zugang zu Talent’) die Verankerung der Gründungskultur in
den Curricula und die Ansiedlung von Inkubatoren und
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Akzeleratoren als wichtiger Treiber unternehmerischen
Handelns. Eine wichtige Rolle spielt gleichermaßen die
öffentliche Hand mit ihren Startup-freundlichen Bedingungen für Neugründungen. Sowohl Groningen als auch
Oldenburg stehen mittlerweile auf einem Spitzenplatz
im jeweils nationalen Vergleich der Gründungsaktivitäten. Beide Standorte engagieren sich stark in den
Bereichen IT, Energie- und Gesundheitsversorgung. Der
arbeitsmarkrelevante Aspekt ist signifikant. In Groningen
allein zeichnen sich ca. 2000 Startups und junge Unternehmen fuer ueber 11.000 Arbeitsplätze verantwortlich.
In den Regionen Emsland/Ostfriesland und Friesland/
Drenthe wird das Thema Startups und Gründungskultur aufgrund der strukturellen Herausforderungen (u.a.
Abbau von Arbeitsplätzen bei Schlüssel-Arbeitgebern
in der Region) in den nächsten Jahren immer wichtiger.
Hier zeigt sich als Ergebnis aus den Interviews, dass
zwar an vielen Stellen Teile der Ökosystem-Infrastruktur
bereits vorhanden sind, die einzelnen Puzzlesteine für
ein erfolgreiches Startup-Ökosystem allerdings noch
nicht in ausreichendem Maße miteinander vernetzt sind,
um auch nachhaltig erfolgreiche (Aus)Gründungen zu
fördern. Des Weiteren fehlt es den einzelnen Ökosystemen in diesen Regionen an „kritischer Masse“, um sich
alleine den Herausforderungen und Wachstumsmöglichkeiten stellen zu können.
Fazit: aufgrund des großen arbeitsmarktrelevanten
Potentials von Startups für die Region und der grenzüberschreitenden Kooperationsbereitschaft vieler Akteure
empfehlen wir für das EDR-Gebiet eine Startup-Strategie. Die Strategie hat zum Ziel, im EDR-Gebiet eine
grenzüberschreitende Startup-Szene zu entwickeln und
nachhaltig zu fördern. Netzwerke und Netzwerkstrukturen sind wichtige Erfolgsfaktoren für Startups.

Die funktionierenden Ökosysteme in Groningen und
Oldenburg dienen als Vorbild und Ausgangspunkt für
ein homogenes und grenzüberschreitendes Startup
Ökosystem in der EDR. Was Groningen und Oldenburg
vorzeigen fehlt größtenteils in Friesland, Drenthe, Ostfriesland und im Emsland. In Zusammenarbeit mit den
regionalen (öffentlichen) Trägern wird in jeder Region
ein Startup-Ecosystem Konjunkturprogram initiiert. Hierbei sollen regionale Startup- Ökosysteme gestärkt und
nachbarschaftliche sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglicht werden.

Zur Erreichung dieser Ziele dient der Aufbau
des EDR Startup Centers:
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale Startup Plattform für das EDR Gebiet
EDR Startup Datenbank
EDR Meetups
EDR Startup Awards
EDR Startup Training Center
Grenzüberschreitende Mentoren für junge Gründer
Grenzüberschreitender Inkubator
Grenzüberschreitende Entrepreneurship Hochschulund Bildungsprogramme

Die Vernetzung und die Kooperation der unterschiedlichen Regionen mit einem grenzüberschreitenden Austausch ermöglicht Wachstum in der gesamten Ems-Dollart-Region. So können Startups einen wichtigen Beitrag
zur nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung in der Region leisten und bieten gleichermaßen eine wichtige Antwort gegen den demographischen Wandel dar.

Perspektive Startups!
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Samenvatting

„START UP ECOSYSTEMS IN
HET EEMS - DOLLARD - GEBIED“
Start ups zijn een vitaal onderdeel van de evolutie van
nationale economieën, stimuleren innovatie en nieuwe
ideeën en hebben een positief effect op regio‘s met
structurele uitdagingen. Start ups zijn bijvoorbeeld
een garantie voor meer en aantrekkelijke banen. In het
tijdperk van internet en nieuwe technologieën verrijken
start ups een verscheidenheid aan industrieën, zoals
energie en gezondheidszorg. Start ups verzamelen zich
meestal op een specifieke locatie waar ze de middelen
vinden die ze nodig hebben om te slagen. Een startup-ecosysteem omvat voornamelijk publieke en private
ondersteuning, universiteiten en onderzoeksinstituten,
incubators en accelerators, evenals vakkennis op het
gebied van wetgeving, accounting en consulting.
Het project ‚Startup Perspectives‘ wordt ondersteund
door het Duits-Nederlandse INTERREG-programma
en maakt deel uit van het overkoepelende project
Arbeidsmarkt ten noorden van de Eems- Dollard Regio
(EDR). Het doel van het project is om de regionale start
up-ecosystemen te analyseren. De resultaten gaven informatie over hoe de bestaande regionale ecosystemen
in Noord-Nederland (Groningen, Friesland / Drenthe) en
Noordwest-Duitsland (Emsland / Ostfriesland, Oldenburg) zijn samengesteld en in welke mate deze ecosystemen kunnen worden onderling verbonden, zodat
de oprichters en regionale belanghebbenden kunnen
profiteren van deze bestaande infrastructuur in het
Eems - Dollard gebied.
Uit de resultaten van de semi-gestructureerde interviews met actoren in de regio‘s kan worden geconcludeerd dat de twee regio‘s Groningen en Oldenburg de
afgelopen jaren met succes een start up-ecosysteem
hebben opgezet. De drijvende kracht was en is de
verbinding met de lokale hogescholen (‚toegang tot
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talent‘), de verankering van de grondleggende cultuur in
de leerplannen en de oprichting van incubators en accelerators als een belangrijke motor voor ondernemersactiviteit. De publieke sector speelt ook een belangrijke rol
bij de start up-vriendelijke voorwaarden voor start ups.
Zowel Groningen als Oldenburg hebben nu een leidende
positie in de nationale vergelijking van opstartactiviteiten. Beide locaties zijn sterk betrokken bij IT, energie en
gezondheidszorg. Het relevante aspect op de arbeidsmarkt is aanzienlijk. Alleen al in Groningen zijn ongeveer
2000 start ups en jonge bedrijven verantwoordelijk voor
meer dan 11.000 banen.
In de regio‘s Emsland / Ostfriesland en Friesland / Drenthe wordt het onderwerp start-ups en start-upcultuur de
komende jaren steeds belangrijker vanwege structurele
uitdagingen (waaronder banenverlies bij belangrijke
werkgevers in de regio). Hieruit blijkt, als resultaat van
de interviews, dat delen van de ecosysteeminfrastructuur
al op veel plaatsen aanwezig zijn, maar dat de individuele puzzelstenen voor een succesvol startup-ecosysteem
niet voldoende met elkaar verbonden zijn om duurzaam
succesvolle (off) start ups te zijn promoten. Bovendien
missen de individuele ecosystemen in deze regio‘s een
„kritische massa“ om zelfstandig de uitdagingen en
groeimogelijkheden aan te gaan.
Conclusie: als gevolg van de grote arbeidsmarkt potentieel van startups voor de regio en de grensoverschrijdende samenwerking van vele partijen, raden wij u een
start-up strategie voor het EDR gebied aan. Het doel van
de strategie is om een grensoverschrijdende opstartscène in het EDR-gebied te ontwikkelen en deze duurzaam
te promoten. Netwerken en netwerkstructuren zijn
belangrijke succesfactoren voor start ups.

De goed functionerende ecosystemen in Groningen
en Oldenburg dienen als een model en uitgangspunt
voor een homogene en grensoverschrijdend start up
ecosysteem in de EDR. Wat Groningen en Oldenburg te
bieden hebben, ontbreekt meestal in Friesland, Drenthe,
Ostfriesland en Emsland. In samenwerking met de regionale (openbare) agentschappen wordt in elke regio een
start up ecosysteem economisch stimuleringsprogramma geïnitieerd. Het doel is om regionale startup-ecosystemen te versterken en om samenwerking tussen
buurlanden en over de grenzen heen te faciliteren.

Om deze doelen te bereiken, dient de structuur
van het EDR Startup Center:
•
•
•
•
•
•

Digitaal opstartplatform voor het EDR-gebied
EDR-opstartdatabase
EDR Meetups
EDR Startup Awards
EDR Opstarttrainingscentrum
Grensoverschrijdende mentoren voor jonge ondernemers
• Grensoverschrijdende incubator
• Onderwijs- en opleidingsprogramma‘s voor grensoverschrijdend ondernemerschap
Het netwerken en samenwerken van de verschillende
regio‘s met een grensoverschrijdende uitwisseling maakt
groei in de hele Eems-Dollard regio mogelijk. Aldus
kunnen start ups een belangrijke bijdrage leveren aan
de duurzame economische en sociale ontwikkeling in de
regio en ze bieden eveneens een belangrijk antwoord
op de demografische veranderingen.

Perspectief startups!
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STARTUP ECOSYSTEMS IN HET EEMS - DOLLARD - GEBIED
Startups zijn essentieel voor de evolutie van de nationale economieën. Ze stimuleren innovatie en nieuwe ideeën voor de toekomst. Daardoor ontwikkelen ze positieve
trends in de regio’s met structurele uitdagingen en het
creëren van nieuwe banen. In het tijdperk van internet en nieuwe technologieën, omvatten startups een
breder spectrum van industrieën, waaronder energie en
gezondheidszorg. Startups hebben de neiging om zich
te clusteren in een ecosysteem waar ze de benodigde
middelen vinden om te kunnen slagen, waaronder steun
van de publieke sector en de private sector, universiteiten en onderzoeksinstituten, incubators en accelerators,
en deskundige diensten zoals juridische, boekhoudkundige en consulting diensten.4
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Het Startup Perspectives project wordt ondersteund door
het Duits-Nederlandse INTERREG-programma en is
onderdeel van de Eems Dollard regio (EDR) Arbeitsmarkt
Nord Kuppelproject. Het doel van het project is om de
gelegenheden van regionale startups ecosystemen te
onderzoeken en om de (bestaande) types van grensoverschrijdende samenwerkingen tussen ondernemers
en andere aandeelhouders, in de startup ecosystemen
in het noorden van Nederland en het noordwestelijke
gedeelte van Duitsland, de Eems-Dollard regio, te iden
tificeren.



 





De definities van startups kunnen
erg verschillen. De meningen over
wat een startup eenmaal is, zijn erg
verdeeld. Blank (2010), een baanbreker op het gebied van startup-ontwikkeling definieert een startup
als “een tijdelijke organisatie die is
ontworpen om te zoeken naar een
herhaalbaar en schaalbaar bedrijfsmodel.’’5
De eerste aanzet voor het project
was de aanhoudende groei van startende industrieën in recente tijden.
Met name in de Nederlandse stad
Groningen was de startup-scene een
belangrijke factor in het succes van
de regionale economie. Al voor vele

jaren staan bedrijven uit Groningen
op de tweede plaats op de Deloitte
Fast 50 list van snelst-groeiende
bedrijven. Startups uit Groningen
zoals HackerOne, Chordify, Tvilight en
Diagnoptics zijn bekend buiten de
Groningse stadsgrenzen doordat ze
een duidelijk en afwijkend internationaal profiel hebben gecreëerd voor
hun bedrijf.6 Tegelijkertijd bevindt
zich in Oldenburg - 140 kilometer
van Groningen vandaan - een zeer
levendige startup-scene. Volgens de
German startup Monitor 2017 staan
Oldenburg en Hannover beide in de
top 10 van Duitse startups, wat betekent dat ze goedwerkende startup
ecosystemen hebben.7

De interviews met ondernemers
voor dit project leidden tot de
kennis dat de ecosystemen aan
beide kanten van de grens voornamelijk focussen op samenwerking
binnen hun eigen land. Zo gaan
startups uit Groningen als eerste
naar Amsterdam en de Randstad
als ze samenwerking overwegen,
terwijl de ondernemers uit Oldenburg zich verder naar het oosten
richten op Hamburg en Berlijn, die
bekend staan als knooppunten
voor startups. Geografisch gezien
is de afstand tussen Groningen en
Oldenburg vele malen kleiner dan
de voorkeursplaatsen Amsterdam en
Hamburg/Berlijn.

In het licht van de grensoverschrijdende doelstellingen om startup-ecosystemen in Nederland en Duitsland te
verbinden voor hun wederzijds duurzaam voordeel, heeft dit project de EDR-regio onderzocht. In totaal werden zes
gebieden onderzocht en gecombineerd in vier ecosystemen:

1.

De stad en provincie Groningen

2.

De provincies Friesland en Drenthe

3.

Emsland en Ostfriesland

4.

Oldenburger Land en Stadt Oldenburg

Het onderzoek is uitgevoerd met deelnemers uit het ecosysteem.
Oprichters van startups, beleidsmedewerkers, en business ondersteuners uit elk ecosysteem hebben deelgenomen aan interviews
in de periode tussen april en oktober 2018. Opgeteld, waren er
tussen de 10 en 20 deelnemers per ecosysteem, met in totaal
53 interviews in het geheel EDR gebied.
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Ondanks de niet gestandaardiseerde manier
van de semigestructureerde interviews, werd de
betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
gewaarborgd door de vooringenomenheid van
de interviewer op de volgende manieren te
verkleinen:
• De vragen werden op een niet-leidende manier gesteld; als de antwoorden niet duidelijk waren, stelde
de interviewer verduidelijkende vragen.
• Alle interviews zijn opgenomen en zijn uitgetypt om
de samenhangende informatie te waarborgen.
• De definitieve interview transcripts zijn naar de
geïnterviewde personen gestuurd voor een laatste
controle en validatie van de inhoud van het interview.
• De APA-richtlijnen zijn gevolgd.

In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek met grote
steekproefomvang en een zeer gestandaardiseerde
aanpak, heeft het gebruik van semigestructureerde interviews als onderzoeksmethodologie het doel om geen
generaliseerbare resultaten te verkrijgen.
Echter, vanwege de goede mix van deelnemers en
toebehorende bevindingen, leveren de resultaten
waardevolle inzichten op en kunnen ze tot specifieke
conclusies leiden, althans voor de specifieke onderzochte regio’s.
Om een gemeenschappelijk referentiekader te waar
borgen, werd de Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic
Toolkit aangepast om de opstartende ecosystemen te
analyseren.
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Aspen Network of Development Entrepreneurs (2013)



Deze toolkit is ontworpen om
ondernemerschapsecosystemen in
het algemeen te bepalen, maar veel
aspecten ervan zijn ook van toepassing op startup-ecosystemen, die
een soort ondernemend ecosysteem
zijn. De aanpassing vulde de afbakening van de toolkit aan met typische kenmerken van startups zoals
business angels, co-working ruimtes,

universiteiten, onderzoeksinstellingen en culturele aspecten. Het tijdsbestek voor startups varieert van
1 tot 10 jaar vanaf het begin van
het bedrijf. Het kan worden gesteld
dat startups moeten aanbreken met
een innovatief idee in een bestaande sector of een nieuw opgerichte
technologie. In de toenemende digitaliserende wereld maken startups

vaak gebruik van nieuwe technologieën om innovatieve veranderingen teweeg te brengen. Een ander
criterium voor startups is groei. Vele
rangschikkingen en startup prijzen
kijken naar het jaarlijkse groeipercentage. Vandaar dat de volgende
fase voor elke ambitieuze startup is
om uit te breiden.

Startup Perspectieven

GRONINGEN
Groningen is de belangrijkste
gemeente, de grootste stad en de
hoofdstad van de provincie. Het is
de meest noordoostelijke provincie
van Nederland met grenzen aan de
provincies Friesland in het westen,
Drenthe in het zuiden, de Duitse
deelstaat Nedersaksen (districten
Leer en Emsland) in het oosten, en
de Waddenzee in het noorden.
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Groningen huisvest ongeveer 260.000 inwoners.8 De stad Groningen is het
economische knooppunt van de provincie. Het werkeloosheidspercentage
in de provincie Groningen is 8.5% (2016), daarmee het hoogste percentage
van alle Nederlandse provincies. Tegelijkertijd heeft de provincie een sterke
economie met de volgende kenmerken:9

GRONINGEN

•	Een sterk maritiem knooppunt in de Ems Delta regio bij Delfzijl en Eemshaven;
•	Een sterke chemische industrie rond Delfzijl. (AkzoNobel, Lubrizol, Teijin
Aramid);
•	Gas en energiebedrijven (NAM, GasTerra);
•	IT, bouwkunde en constructie. Een nieuw datacenter is gebouwd dichtbij
Delfzijl (Eemshaven) door Google;
•	Naast de commerciële bedrijven, zijn de belangrijkste werkgevers het
Universitair Medisch Centrum Groningen met 12.141 werknemers, de universiteit van Groningen met 5.591 werknemers, de gemeente Groningen
met 3.063 werknemers en de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) met
2.000 werknemers.
Alle bovenstaande kenmerken dragen bij aan het feit dat Groningen,
ondanks zijn ligging verafgelegen
van de randstad, bovenaan in het
Nederlandse startup-landschap
staat. Een gunstige combinatie van
locatie, hoger onderwijslandschap
(zie hieronder) en lokale en regionale beleidsmakers stimuleren deze
succesvolle startup-omgeving. Gezien de ligging van de stad en haar
positie als het metropoolgebied met
andere stedelijke gebieden ‘ver’ weg,
is er gewoon geen echt alternatief
voor Groningen.
In de ICT, gezondheids- en energiesectoren staat Groningen gerangschikt als een perfecte startup plek.
Hier zijn historische redenen voor.
De kracht van de IT is te danken aan
de voormalige locatie van het hoofdkantoor in Groningen. Hierdoor zijn
vele IT-specialisten en veel kennis
naar de stad gebracht. Gezondheid is
een ander sterk startup domein vanwege het op een na grootste Nederlandse onderzoekziekenhuis (UMCG),
met zijn ligging in het centrum en
meer dan 12.000 werknemers. Ten
slotte, als ‘gas-hoofdstad’, heeft Groningen een sterke focus op (duurzame) energiethema’s. Deze drie focus
gebieden zijn ook de strategische
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focus gebieden van de provincie,
gemeente en de twee universiteiten
van Groningen. In aanvulling hierop,
zijn er een aantal bekende instellingen, incubators en projecten in
de drie gebieden, waaronder Health
Hub Roden, Energy Academy Europe,
Entrance en 5G Groningen.
Het concept van de Triple Helix
wordt gedefinieerd als een universiteits-industrie-overheid relatie die in de jaren negentig werd
geïnitieerd en die de verschuiving
interpreteerde van een heersende
industrie-overheid twee-eenheid in
de industriële samenleving, naar een
groeiende drie-eenheid relatie tussen universiteiten, industrie en overheid in een kennismaatschappij.10 De
kennisfactor in startup ecosystemen
is bijzonder relevant. Allereerst
stoppen universiteiten tegenwoordig
veel energie in het opleiden van hun
afgestudeerden in ondernemerschap.
Daarnaast vinden afgestudeerden
zonder ondernemerschapstraining
van technische- of kunst-gerelateerde disciplines ook steeds meer hun
manier om een bedrijf te beginnen.
Bovendien helpen de universiteiten hun studenten met het runnen
van hun eigen bedrijven. Ze bieden
co-working ruimtes en incubators

aan. Samen met de lokale en regionale overheidsinstanties, passen
kennisinstellingen hun strategieën
op elkaar aan op het gebied van ondernemerschap en startup-facilitering. Wat betreft Groningen, is er een
vruchtbare grond voor een levendige
startup-scene vanwege de sterke focus op ondernemerschap onderwijs
in de lokale universiteiten (Hanze en
RUG) en de hulp die wordt gegeven aan startups door regionale en
gemeentelijke overheden.
Netwerken en samenwerking is een
levendig onderwerp in Groningen.
Vele van de geïnterviewde in het
project spraken over de samenwerking en de ondersteunende cultuur
in de stad. Ondernemers en degenen
die de startups faciliteren spreken
beide constant over de ‘wederzijdse
geest’ in de samenwerking. Dit kan
ook teruggevonden worden in de officiële voordracht, zoals bijvoorbeeld
op de officiële website van de stad
Groningen, die het beschrijft als een
Stad van talent, waar samenwerking
het geheim is voor de startup-scene
in de stad.11
Verschillende startup evenementen
en gelegenheden worden constant
aangeboden in Groningen, waar-

onder accelerators, co-working ruimtes, netwerkmogelijkheden en meer dan 20 incubators. De co-working
ruimtes zijn in het bijzonder belangrijk voor startups,
aangezien deze de kans bieden om te werken in een
veilige en adequate omgeving waar ze in contact kunnen komen met andere startups in dezelfde omgeving.
In 2016 is Founded in Groningen gestart, een initiatief
dat ernaar streeft om zoveel mogelijk Groningse startup ecosysteem deelnemers te verbinden. Ze hosten en
organiseren verschillende evenementen. Verder verzamelen ze alle relevante informatie over het startup ecosysteem van Groningen. Hun webpagina dient als een
platform voor het ecosysteem en verzamelt informatie
over relevante activiteiten en creëert een gemeenschappelijk bewustzijn bij de startups in Groningen.
Het platform is begonnen door jonge ondernemers en
is voor een groot deel gesubsidieerd door de gemeente.
Dit initiatief kan als een grote succesfactor gezien wor-











den voor Groningse startups, doordat het als een centrale gemeenschapsbouwer dient. Wat later ook benadrukt
wordt, de creatie van netwerken en een gemeenschappelijke geest is een belangrijk aspect van een ‘gezond’
startup ecosysteem.
Universiteiten spelen een significante rol in het Groningse startup ecosysteem. Groningen heeft een hoge
positie wat betreft Nederlandse studentensteden, in
zowel populariteit en in nummers. In totaal studeren
bijna 60.000 studenten aan de twee voornaamste instituten van Groningen: de Rijksuniversiteit Groningen en
de Hanze Hogeschool. Hierdoor is Groningen de jongste
stad in Nederland wat betreft de leeftijd.
De Hanze specialiseert zich in energie, gezond ouder
worden en ondernemerschap en studenten kunnen
profiteren onderwijs en toegepast onderzoek in deze
aandachtsgebieden, wat een belangrijke succesfactor is
voor de instelling.











  




 

 





 




 

  


 

















 






  






 







11

      
     
      
    
    
   
     

Volgens onze geïnterviewden zijn er een aantal
belemmeringen binnen het Groningse startup
ecosysteem.
•	
De afstand naar andere grote Nederlandse steden
(de Randstad, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht). Desondanks de strategische positie in het
noorden, lijdt Groningen van de grote fysieke afstand
het ontbreken van verbinding van de grote Nederlandse steden, die allemaal gegroepeerd zijn in het
zuidwestelijk gebied, allemaal relatief dichtbij elkaar.
Alhoewel dit een belemmering is, zou Groningen
kunnen profiteren van de kortere afstand naar steden
over de Duitse grens;
•	
Verlies van talent. Een groot deel van de studenten
vertrekken uit Groningen na het behalen van hun
diploma. Hoewel Groningen de thuishaven is van
twee grote universiteiten (RUG en Hanze), is het een
uitdaging om dit soort talent in de omgeving Groningen te behouden;
•	
Spreiding van bedrijfsondersteunende organisatie en
gebrek aan centralisatie. Ondanks de relatief goede
infrastructuur in de omgeving, benoemen de geïnterviewde personen dat er nog steeds een behoefte is
aan meer en meer gerichte ondersteuning;
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startups die door Hanze geïnitieerd zijn, zijn erg succesvol
(bijv. HackerOne en Store Support). De tools voor ondernemerschap van Hanze zijn breed en doordringend in het
curriculum. Studenten kunnen hun geschiktheid voor ondernemerschap in de lengterichting van hun opleiding meten met behulp van een meetinstrument voor ondernemerschap, genaamd Monitor 050. Lessen worden zowel intern
als in samenwerking met externe instituten aangeboden.
De nieuw opgerichte Startup City wordt mede-uitgevoerd
samen met de naburige Rijksuniversiteit Groningen.







Als resultaat van zijn ondernemerschapsprogramma, dat
studenten in staat stelt om zaken, innovatie en ondernemerschap te combineren met hun studie, staat de Hanze in
de wereldwijde top 10 als het gaat om spin-offs (toegepaste onderzoeksprojecten). Studenten kunnen zelfs hun
diploma behalen binnen hun eigen bedrijf. Het instituut
heeft zelfs een aantal incubators en accelerators. In 2017
zijn meer dan 350 Hanze studenten met een eigen bedrijf
gestart. Het strategische doel van de hogeschool is om
500 student startups te hebben in 2020. Sommige van de

      
      
     
    
   
     
    
  
    
     
  
      
  
     

•	
Het vinden van een launching customer. Er zijn niet zo
veel grote bedrijven als in de Randstad en hoewel er
enkele grote spelers in het gebied zijn, zijn de grootste bedrijven nog steeds verder weg gelegen.

In tegenstelling tot het bovenstaande, zijn deze
gelegenheden vaak benoemd door de geïnterviewden in Groningen.
•	
De regionale verbinding van de omgeving. Er is voldoende toegang tot bedrijfsondersteunende faciliteiten en activiteiten zoals incubators, accelerators,
co-working ruimtes, netwerkevenementen en competities die op regelmatige basis worden georganiseerd;
•	
Een goed netwerk van ervaren ondernemers. Deze nemen vaak een rol aan van een engeleninvesteerder of
als mentor van startup ondernemers;
•	
Toegang tot talent. Er is een sterke samenwerking tussen de gemeente en universiteiten om getalenteerde
personen aan te trekken.
•	
Onderzoek en ontwikkelingsfaciliteiten (R&D). De focus
ligt op sectoren als energie, gezondheid en levens
wetenschappen;
•	
Nationale en regionale gemeentelijke steun. Toegang
tot goede financiële middelen (durfkapitaal, banken,
engeleninvesteerders) en toegang tot subsidies.

Startup Perspectieven

FRIESLAND EN DRENTHE
Het plaatje van de drie noordelijke
provincies word compleet gemaakt
door Friesland en Drenthe. Ondanks
dat het voornamelijk landelijk is, zijn er
hier drie belangrijke steden te vinden:
Leeuwarden in Friesland en Assen en
Emmen in Drenthe.





Het economische landschap is divers. Friesland heeft
een zuivelboeren geschiedenis met FrieslandCampina
als grote (wereld)speler in de regio. De elektronicagigant Philips heeft ook een grote vestiging in Drachten
in Friesland, wat de stad een belangrijke technische
hub maakt voor het gehele land. Drenthe grenst aan
Duitsland en is historisch en cultureel beïnvloed door
de rivieren en het moerasland. Drenthe heeft de laagste
bevolkingsdichtheid van Nederland.

‘’Het gaat niet altijd om geld. Het begint met
het correct formuleren van de missie en visie
[…] als er geen markt is voor het product of de
service, houdt het op.’’13
De belangrijkste bevindingen van de interviews
omvatten de volgende belemmeringen voor
startups:
• Een gebrek aan gecoördineerde steunprogramma’s voor
startups;
• Een gebrek aan bedrijf ideeën;
• Een gebrek aan getalenteerde ondernemers;
• Klantenwerving
• Een gebrek aan bedrijfskennis/een slecht businessplan;
• Een gebrek aan samenwerking met andere incubators in
het noorden.

De volgende gelegenheden waren vermeld:
• Het bestaan van goede support met de 4 voornaamste
incubators: Incubator Leeuwarden, BeStart, IncubAl en
Ondernemersfabriek Drenthe;
• Een goed netwerk van ondernemers en mentoren;
• Co-working ruimtes.
In vergelijking met Groningen, hebben Drenthe en Friesland in dit opzicht nog (veel) ruimte voor verbetering.

‘’Er is geen ecosysteem in Drenthe. Dat is
waarschijnlijk lastig om waar te maken. Maar
ik denk dat het ecosysteem zelf daar nog niet
bestaat. Er zijn een heleboel losse en gebroken,
ongeorganiseerde initiatieven die niet goed genoeg samenwerken. Dus ik denk dat het ecosysteem iemand, een gezicht nodig heeft, iemand
die het kan organiseren.’’14
De situatie in Drenthe en Friesland is vergelijkbaar met
de situatie in Emsland en Ostfriesland in Duitsland.
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OSTFRIESLAND EN EMSLAND
Ostfriesland en Emsland zijn de
twee noordelijke regio’s die aan
Noord-Nederland grenzen.

 



 
















  





 






















Beide regio’s waren vroeger relatief arme regio’s economisch
gezien, maar dit is recent veranderd.
Emsland heeft een succesverhaal
gehad in termen van economie
en welvaart. Beide regio’s zijn
gekarakteriseerd door een sterke mittelstand. Dit zijn kleine en
middelgrote bedrijven, voornamelijk familiebedrijven, die vaak een
leidende positie in hun vakgebied
innemen. Enkele vooraanstaande
bedrijven in de regio zijn Krone,
Enercon Windturbines en Meyer
Werft in Papenburg en Volkswagen
in Emden, de grootste speler in de
regio. Het economisch klimaat is
erg goed met een laag werkeloosheidspercentage. Hierdoor is het
recentelijk ook lastig voor bedrijven om talenten te vinden om hun
vacatures in te nemen. Het hoger
onderwijslandschap is gekarakteriseerd door de Hogeschool Emden/
Leer in Ostfriesland en een branch
campus in Lingen van Hogeschool
Ösnabruck in Emsland.
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Er zijn een paar belangrijke spelers
en activiteiten in het startup-ecosysteem van het Emsland/Ostfriesland15 regio, die voornamelijk
bestaat uit bedrijf steunende agentschappen die nieuwe bedrijven
assisteren en in het algemeen bedrijfsgebieden als recht en belasting
onderwerpen ondersteunen. Er is
nauwelijks expliciete aandacht voor
startups in de meeste gevallen. Over
het algemeen worden de specifieke
behoeften van startups met betrekking tot technologie en schaalbaarheid niet volledig aangepakt door
de regionale aanbiedingen.
De hogeschool in Emden/Leer biedt
startup steun aan zijn studenten en
in de afgelopen maanden hebben ze een FabLab geopend, waar
studenten kunnen samenwerken

aan projecten. Het instituut voor
project-georiënteerd leren (IProL)
voorziet ook hands-on steun voor
startup bedrijven en ondernemers.
Een vak in ondernemerschap wordt
geïntroduceerd in het curriculum
van business studenten in 2019.
Er zijn ook een aantal bijzondere
succesvolle startups door de voormalige afgestudeerden begonnen,
zoals MyMuesli en Custombars.de,
maar een echte gecoördineerde
aanpak met de universiteit of met
de stad Emden ontbreekt.

Ostfriesland en Emsland bieden beide gezonde business omgevingen.
Vooraanstaande bedrijven trekken talent aan uit andere regio’s en
bedrijfsorganisaties zoals Ems-Ache hebben veel bijgedragen aan de
algemene economische welvaart van de regio. Het onderzoek op basis
van interviews in de regio geeft echter de volgende belemmeringen voor
startups weer:
•	
Een gebrek aan startup focus op de zakelijke ondersteuning: de ondersteunende organisaties missen expertise en praktische ervaring;
•	
Een gebrek aan co-working ruimtes: meer goedkope en flexibele co-working ruimtes
zijn vereist in de regio voor netwerken en samenwerking;
•	
Een gebrek aan dichtheid van belangrijke deelnemers voor gezonde startup ecosystemen, zoals samenwerking met andere grote steden, universiteiten en vooraanstaande startup bedrijven, om een startup cultuur te bouwen in de regio;
•	
Kleine marktgrootte: de steden in de regio zijn klein, waardoor de schaalgrootte ook
klein is;
•	
Niet veel startups: vooraanstaande startup succesverhalen en rolmodellen ontbreken;
•	
Tekort aan arbeid en vaardigheden, vanwege de krappe arbeidsmarkt en het relatief
kleine aantal afgestudeerden.

Ondanks deze structurele nadelen heeft de regio duidelijk enkele
positieve kenmerken voor een welvarende startup-omgeving:
•	
De aanwezigheid van verschillende institutionele bedrijfsnetwerken;
•	
De aanwezigheid van sterke industrieën: auto’s en energie zijn sterke sectoren, hoewel de focus op deze sectoren ook structurele uitdagingen biedt;
•	
De aanwezigheid van verschillende middelgrote en grote bedrijven. Zoals typerend is
voor de Duitse economie heeft de regio een aantal sterke bedrijven in hun vakgebied, wat een belangrijk aspect is van ieder ondernemers-ecosysteem;
•	
Toegang tot nationale en internationale markten;
•	
Lage kosten voor het runnen van een bedrijf. Beleidsmakers in de regio hebben een
gunstig ondernemingsklimaat gecreëerd
•	
Hoge verkeersmobiliteit in Ems-Achse. Zeehavens zijn dichtbij en met de aanleg van
de A31 snelweg, is de regio goed verbonden.

Het is duidelijk dat de bovenstaande gelegenheden voornamelijk over de algemene bedrijfsomgeving gaan, zonder specifieke
focus op startups. Gezien de algemene kenmerken van de regio,
kan worden geconcludeerd dat Emsland en Ostfriesland op dit
moment gewoon een kritische massa missen voor een levendige
en bloeiende startup-cultuur. De startup economie van de regio
is in een vroeg stadium van ontwikkeling en kan mogelijk verder
groeien. Hiervoor is meer kennis nodig en de faciliteiten zullen
moeten verbeteren (bijv. co-working ruimtes) zodat ambitieuze
startup ondernemers door de regio aangetrokken worden en hier
hun bedrijf starten of laten doorgroeien.
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OLDENBURGER LAND




Het Oldenburger Land is dichter bevolkt dan Ostfriesland/Emsland en wordt gedomineerd door de
universiteitsstad Oldenburg. De gehele gemeente
en omgevingen hebben ongeveer 1.1 miljoen
inwoners, met een laag werkeloosheidspercen
tage van 3.6%.

 


 


 





 



 

 
 

 


Er zijn geen invloedrijke bedrijven, maar het gebied
heeft een aantal sterke industriële sectoren, zoals:
•	Agrovoeding (Vechta en Cloppenburg);
•	Energie (Oldenburg – beïnvloedt door de regionale energie en
telecom-provider EWE);
•	Maritiem, door de zeehavens in Wilhelmshaven en Nordenham.

Hoger onderwijs wordt bezorgd door twee universiteiten in Oldenburg en Vechta en een hogeschool met
vestigingen in Wilhelmshaven, Oldenburg en Elsfleth.
Volgens de Duitse startup Monitor 2017 staan Oldenburg en Hannover beide in de top 6 startup bestemmingen in Duitsland.16 Dit is bijzonder aangezien de twee
steden (ook wanneer het apart overwegen is) normaal
gezien niet de eerste keus zijn wat betreft beroemde
ondernemers- en bedrijfs-succesverhalen. Vanuit het
startup perspectief is voornamelijk Berlijn (internationaal) beroemd.

16

 






 




 

 



 


 
 


  





 


  
 










 


 














  














 


  

  

 




 


 




 
 
      
  
    

Het startup succes van Oldenburg is het gevolg van
een aantal factoren. De geïnterviewden zeiden dat het
belangrijkste aspect de betrokkenheid bij de ontwikkeling van ondernemerschap van de Universiteit van
Oldenburg is. Twee lectoraten zijn expliciet gewijd
aan ondernemerschap en startups. TGO – Technologie
und Gründungszentrum Oldenburg - is opgericht lang
voor de huidige startup boom en biedt veel typische
opstartservices, zoals co-working ruimtes, accelerators





         

 

en bedrijfsondersteuning. Er zijn een aantal succesverhalen omtrent startups in Oldenburg (bijv. Brille24). Het
TGO-startup centrum in Oldenburg focust op de gebieden energie, gezondheid en klimaat. Hun accelerator
programma bestaat uit een training van 120 dagen en
mentor programma’s voor nieuwe startups. Daarnaast
biedt het ook co-working ruimtes aan voor een tijdelijke
periode.
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‘’Als je in een team werkt, moet je ervoor zorgen dat het team samenblijft –
als het team ergens breekt, is het idee
gedoemd om te falen zolang er geen
goede basis achter zit.’’

Kollmann, T., Stoeckmann, C., Hensellek, S., & Kensbock, J.
(2017). Deutscher startup Monitor 2017. Berlin: KPMG)






  

  

 
 

  
 





   
 



              

De geïnterviewden hebben voornamelijk de volgende belemmeringen geïdentificeerd.

De volgende gelegenheden
waren vermeld:

•	
Gebrek aan financiële steun. Volgens het grootste deel
van de geïnterviewden, kan het lastig zijn voor startups om financiering te regelen, vooral in de zaaifase;
•	
Moeilijkheden bij het onderhouden van teamsamenstellingen;
•	
Gebrek aan commerciële kennis. Er wordt vaak op het
product en zijn formaliteiten gefocust in plaats van
op de marketing, sales en distributie uitdagingen;
•	
Onvoldoende markt en productkennis;
•	
Administratieve belemmeringen. Dit wordt ook erkend
in de startup literatuur als een welbekende drempel
voor jonge bedrijven.

•	
Netwerk en samenwerking. Dit is een gunstige bron
van middelen in andere vormen dan geld, omdat
financiering vaak als een barrière wordt gezien. Het
netwerken en helpen van startups onderling, kan
ervoor zorgen dat het meer kost-efficiënt wordt en
dat er geleerd kan worden van anderen, wat betreft
uitdagingen. Dit zijn belangrijke factoren aangezien
startups vaak voor dezelfde uitdagingen staan;
•	
Diverse, goedwerkende team samenstelling. Dit is een
cruciale factor door de arbeidskracht tekorten;
•	
Bedrijfsideeën zelf;
•	
Een goede pasvorm voor product en markt;
•	
Academische input van toegewijde lectoraten;
•	
Startup succesverhalen. Ook wel startup kampioenen
genoemd. Ze hebben een inspirerend effect op ambitieuze ondernemers en functioneren ook om talent
aan te trekken en te behouden.

ECOSYSTEEM CONCLUSIES:
De bovenstaande analyse laat
zien dat ecosystemen een gelijke
structuur en uitdagingen hebben.
Desalniettemin zijn er verschillen in
schaal en grootte (stedelijk versus
landelijk). De uitdagingen die gelijk
zijn voor alle ecosystemen bevatten
internationalisering en algemene
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grensoverschrijdende vraagstukken,
financiering en een kritische massa
bereiken. De analyse van de individuele ecosystemen heeft geleid
tot inzichten in de basis van de
ecosystemen en tot conclusies met
betrekking tot grensoverschrijdende
inhoud.

STARTUPS
SAMENWERKING

DELEGATIES

Een van de hoofddoelen van het Startup
Perspectives project is om vast te stellen wat
de bestaande en potentiele manieren van
grensoverschrijdende startups samenwerking
is. Hieronder wordt dit vooral behandeld.

De geïnterviewde personen in alle ecosystemen gaven aan
dat zij of hadden meegemaakt, of hadden gehoord over
delegatie uitwisselingsbezoeken tussen de regio’s. Deze
bezoeken werden zeer interessant bevonden en hebben de
deelnemers verlicht, maar – volgens de geïnterviewden –
bleef het meer een beleefdheidsbezoek. Het informatieve
karakter van elkaar bezoeken leidt niet automatisch tot
operationele resultaten en concrete samenwerking. Hoewel
wederzijdse bezoeken in principe welkom zijn, moet worden beoordeeld hoe dergelijke bezoeken concreter kunnen
worden gemaakt en tot tastbare en duurzame resultaten
kunnen leiden

AFSTEMMING
VAN DE REGIONALE
FOCUS

‘’We weten niet veel over elkaar. Alles wat ik weet
is dat het gunstig zou zijn als we meer samenwerken. Er is zoveel potentie.’’

Het TGO-startup Zentrum in Oldenburg focust op
de gebieden van energie, gezondheid en klimaat, terwijl het Venture Lab North in Groningen
zichzelf promoot als ‘’de meest ambitieuze bedrijfsaccelerator voor startups en bestaande bedrijven in
Noord-Nederland.’’ Venture Lab North benadrukt
ook het belang van de energiesector en gezondheidsthema’s. Tegelijkertijd heeft Groningen steun
aan programma’s in diverse sectoren geprioriteerd, waaronder energie, gezond ouder worden

en internet. Er is een duidelijke overlap van industrieën
en focusgebieden tussen Groningen en Oldenburg en dit
zorgt voor belangrijke kansen voor samenwerking van
de ecosystemen. Kennis kan grensoverschrijdend worden
uitgewisseld en gedeeld. Samenwerking, bedrijfssteun en
universitaire uitwisselingen (zowel studenten als professoren) bieden geweldige kansen. De geïnterviewden aan
beide kanten benoemden de wens en noodzaak om beter
samen te werken.






INTER
NATIONALISERING
Volgens de Europese startup Monitor17 staan
startups in geheel Europa voor uitdagingen
wat betreft internationalisering. Deze uitdagingen kunnen aangegaan worden door
middel van trainingen in cultuur en taal en
informatiediensten zoals recht en belasting.
Steun kan ook worden geboden door middel
van product/service aanpassing workshops.



  
   



 












Deze uitdagingen kunnen
worden aangepakt door
trainingen te geven op het
gebied van taal en cultuur
en door juridisch hulp aan
te bieden. Bovendien kon
men hulp aanbieden met
het aanpassen van een
product voor een gegeven
markt.
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DE RELEVANTIE VAN NETWERKEN
– SOCIALE EN CULTURELE ATTRIBUTEN
Het werd duidelijk in de vele interviews dat dat een van
de voornaamste succesfactoren voor startups en startup
ecosystemen een bloeiende netwerkcultuur onder
(jonge) ondernemers is. Startups staan vaak open voor
samenwerking met soortgelijken. Ze nemen ook een
steunende houding aan. Er kan vanuit gegaan worden

dat deze steunende houding van jonge afgestudeerden
van de universiteit het resultaat is van het gewend zijn
aan elkaar helpen. Kennis wordt niet teruggehouden.
Integendeel, mensen in de startup-scene willen gemeenschappen vormen en samenwerken in plaats van
geïsoleerd werken.




   













  


 





Netwerken en kennis delen vraagt om facilitering. Een goed voorbeeld in dit verband
is het platform Founded in Groningen, dat
financieel voornamelijk door de gemeente
wordt gesteund en beoogt dat zoveel mogelijk
Groningse startup-ecosysteemdeelnemers
verbinden.
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KRITISCHE MASSA – DE NOODZAAK VAN
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
Het onderzoek in ecosystemen in de grensregio’s heeft
geresulteerd in de conclusie dat beleidsmakers veel
inspanningen leveren om ondernemerschap en startups
te ondersteunen. Het socio-economische landschap van
deze regio’s staat echter om verschillende redenen geen
volledig levendige startup-scène toe. Onder andere minder stedelijke gebieden, een oudere bevolking, een lager
aantal instellingen voor hoger onderwijs, resulterend in
een nog lager aantal regionale universitair afgestudeerden. Markten en kansen in het algemeen zijn voor nieuwe bedrijven beperkt. Dit heeft een direct effect op de
ontwikkeling en behendigheid van startup ecosystemen.

Een kritische startup massa bestaat mogelijk niet, wat
betekent dat de noodzakelijke uitwisseling van ideeën,
netwerk evenementen en support mechanismen minder
ontwikkeld zijn in de Nederlands-Duitse grensregio.

CONCLUSIE
De vier ecosystemen in dit onderzoek verschillen in de
omvang van hun startups. Groningen en Oldenburg zijn
stedelijke startup centra, terwijl Friesland/Drenthe en
Ostfriesland/Emsland kleinere ecosystemen in landelijk
gebied zijn, waar een kritische massa ontbreekt.

De vier ecosystemen hebben veel gemeenschappelijke kenmerken, aanwezig in verschillende maten:

In alle vier de ecosystemen overlappen de volgende uitzichten en werden ze door de geïnterviewden als cruciaal bevonden:

•	Ecosysteem kenmerken;
•	Focusgebieden, zoal energie en gezondheid;
•	Politieke agenda’s;
•	Startup problemen;
•	Universiteit strategieën in ondernemerschap;
•	Sterk netwerk en samenwerking in succesvolle startup ecosystemen;
•	Een gebrek aan grensoverschrijdende bewustzijn en
integratie;
•	Internationalisering uitdagingen;
•	Grote economische en arbeidsmarkt factoren.

•	De aanwezigheid van een goed netwerk;
•	De bedrijf ideeën zelf en een startup-vriendelijke
rechtelijke bedrijfsomgeving.
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AANBEVELING
Het project heeft duidelijk aangetoond dat de
EDR de ontwikkeling van een startup-strategie
moet omarmen op de volgende manieren:
•	Creëer bewustzijn tussen de noordelijke startup ecosystemen;
•	Samenwerking vergemakkelijken;
•	Vul de sterke en zwakke punten van elkaar aan in het
ecosysteem;
•	Combineer ecosystemen om een kritieke massa te
bereiken (met name de nabijgelegen grensregio’s van
de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen en
de Duitse regio’s Ostfriesland/Emsland;
•	Pas grensoverschrijdende aandachtsgebieden op
elkaar aan als energie, gezondheid en ICT;
•	Verbeter grensoverschrijdende projecten tussen universiteiten en studenten;
•	Geef training in grensoverschrijdende startup internationalisering;
•	Geef training aan grensoverschrijdende startup specialisten en mentoren.

Er zijn talrijke manieren van grensoverschrijdende startup-samenwerking in de EDR geïdentificeerd. Naast de
sector overschrijdende overlappingen aan beide zijden
noemden veel geïnterviewden de noodzaak van samenwerking. De reden van het voorkomen van succesvolle
samenwerking is vaak het gebrek aan bewustzijn aan
de andere kant. Culturele verschillen bestaan en het
economische effect op de noordelijk startup economie
wordt herkend. Alleen al in Groningen zorgen 2.000
startups voor een positief effect op de arbeidsmarkt met
ongeveer 10.000 banen.
De doelen en doelstellingen van de EDR-startup strategie zijn duidelijk. Een samenwerkende noordelijke
startup-scene zal meer waarde voor de economie en
maatschappij creëren.
Gezien de resultaten van het project, is het aanbevolen
om een EDR Startup Center op te richten.

EEN EDR- STARTUP CENTER EN DIGITALE
VERBONDENHEID
•	Een nieuw digitaal grensoverschrijdend startup-platform zou een interface tussen de twee regio’s vormen.
Het zou een Noord-Nederlands-Duitse startup-community creëren die kennis en evenementen deelt en
verbondenheid mogelijk maakt.
•	De inhoud:
–	Een interactieve, grensoverschrijdende startup
ecosysteem database;
–	Informatie over regionale startup focusgebieden;
–	Informatie over evenementen en onderscheidingen;
–	Startup financiering informatie (met een grensoverschrijdende focus);
–	Een grensoverschrijdende mentoren database;
–	Een banenmarkt;
–	Een startup internationalisering training center
met grensoverschrijdende focus.
Het digitale platform creëert meer bewustzijn en maakt
grensoverschrijdende startup activiteiten een agendapunt voor iedereen.
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•	Het EDR-startup center zou gastheer zijn voor zijn
eigen regelmatig georganiseerde evenementen en
seminars:
–	Een EDR-startup onderscheiding;
–	Grensoverschrijdende startup internationalisering
seminars;
–	Grensoverschrijdende startup financiering sessies;
–	Grensoverschrijdende bijeenkomsten;
–	Grensoverschrijdende universiteitssamenwerkingen – programma’s voor gezamenlijk ondernemerschap.
Het EDR-startup center zou het erkende centrum zijn
voor grensoverschrijdende startup expertise in de regio.
Kennis van regionale experts wordt op regelmatige basis aangeboden door middel van seminars, om ondernemers te helpen verbinden met hun buren. Het wordt ook
een plek waar verschillende culturen elkaar ontmoeten
en waar verschillende ideeën en meningen worden uitgewisseld. Daarnaast moet het ook de plaats worden die
alle startup activiteiten in de regio coördineert en faciliteert – ten behoeve van alle regio’s in het algemeen en
alle ondernemers en startups in het bijzonder.
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