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D
e overheid stelt momen-
teel extra budgetten be-
schikbaar om de econo-
mie een zetje te geven. De

dans om het binnenhalen van deze
miljarden is al begonnen. Tegelijk
wordt de roep om deze middelen ef-
ficiënt te besteden, steeds luider.
Wat is er aan de hand?

Kleine en middelgrote bedrijven
innoveren zelden alleen. Zij maken
vaak gebruik van externe kennis,
netwerken en financiële middelen.
De overheid steunt daarom juist de-
ze bedrijven op allerlei manieren.
Niet alleen via subsidies maar ook
via proeftuinen, fondsen, clusters,
netwerken enzovoorts. Maar hoe
goed bereiken deze middelen de
doelgroep?

Studenten van de Hanzehoge-
school Groningen hebben in 2020
enquêtes uitgezet onder 11.000
noordelijke innovatieve bedrijven
en bedrijven met innovatiepotentie.
Met wie heeft een bedrijf contact om
te innoveren, en waaraan is behoef-
te? Het onderzoek leverde maar
liefst 1200 respondenten op.

De resultaten geven een schok-
kend beeld. Van de 1200 responden-
ten heeft 80 procent behoefte aan
innovatieondersteuning. Er is dus
veel vraag. Maar zij komen nauwe-
lijks terecht bij de juiste aanbieders.
Ruim 65 procent van de responden-
ten met een innovatievraag heeft de
laatste drie jaar geen contact gehad
met een regionale organisatie die
daarvoor is opgericht. Als twee der-
de van de bedrijven met een innova-
tievraag geen contact heeft met de
juiste organisaties, gaat er iets mis.

MKB weet blijkbaar niet wat de re-
gio hen biedt. En de regio heeft blijk-
baar alleen contact met bedrijven
die zichzelf aanmelden.

D
eze aanpak van ‘zelfselectie’
gaat voorbij aan het perspec-
tief van een ondernemer.

Want uit ditzelfde onderzoek blijkt
dat alle respondenten samen con-
tact hebben met maar liefst 200 aan-
bieders van innovatieondersteu-
ning. Een ondernemer moet zelf bij
verschillende, onderling vaak niet
samenwerkende projecten aanklop-
pen. Elk project biedt een klein deel
van de behoefte; een ondernemer
heeft soms meer ondersteuning no-
dig.

Het nieuwe van het eerderge-
noemde onderzoek was dat álle in-
novatieve bedrijven zijn benaderd.
Meestal worden dit type onderzoe-
ken uitgevoerd onder bestaande
netwerken en kanalen, waardoor lo-

gischerwijs een veel gunstiger beeld
ontstaat over het bereik van een re-
geling.

Voor dit onderzoek is gebruik ge-
maakt van Artificial Intelligence
(AI). AI maakt het snel doorzoeken
en indelen van grote hoeveelheden
data veel eenvoudiger. Innovatieve
bedrijven werden via AI ‘gespot’ en
hebben van de studenten de enquê-
te ontvangen.

Een hoopvol resultaat uit het on-
derzoek betrof het bereik van stu-
denten. Ruim de helft van de bedrij-
ven met een innovatievraag werkte
afgelopen 3 jaar met studenten. Het
overgrote deel is dat ook in de toe-
komst van plan. Waar het overhe-
den niet lukt om over de drempel te
komen, lukt het studenten wel!

Daarmee komen twee interessan-
te oplossingen in beeld om beter tot
in de haarvaten van de regio door te
dringen. De kloof tussen onderne-
mers en regionale beleidsmakers
kan verkleind worden door het in-
zetten van AI, in combinatie met in-
zet van studenten.

Een initiatief waarbij deze geïnte-
greerde aanpak wordt toegepast is
Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Studenten verlaten met honderden
of duizenden tegelijk de vertrouwde
schoolbanken en bemensen een
paar maanden lang lokale innova-
tiewerkplaatsen. Van daaruit leggen
ze contact met ondernemers. Geen
willekeurige ondernemers, maar
ondernemers die via data zijn ‘ge-
spot’ en hebben laten weten wat ze
willen.

D
e studenten zorgen met hulp
van de professionals van de
innovatiewerkplaatsen voor

de juiste regionale contacten. Het re-
sultaat is een snellere en betere
match tussen ondernemers en re-
gio.

Zo’n aanpak verdient navolging
en ondersteuning. Het mes snijdt
aan twee kanten. Studenten maken
kennis met vele interessante maar
vaak onbekende bedrijven in de re-
gio. Ze blijven daar misschien ook na
hun studie. Bedrijven krijgen een
student over de vloer en krijgen te-
vens beter en sneller contact met
partijen waar ze behoefte aan heb-
ben. De budgetten worden beter ver-
deeld.

Het gebruik van data vormt een
cruciaal onderdeel van de aanpak.
Het percentage bedrijven dat de weg
in de regio niet weet moet op deze
manier snel en structureel dalen.

Ondernemers, studenten én de
regio plukken er de vruchten van.

Ondersteuning voor
élk innovatief bedrijf
Bedrijven die behoefte hebben aan innovatieondersteu-
ning komen nauwelijks in contact met de juiste aanbie-
ders, stellen Willem Foorthuis en Gea Vellinga. Ze pleiten
voor het inzetten van Artificial Intelligence én studenten.
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Kleine windmolens in Zuidbroek van fabrikant EAZ Wind uit Hogezand.
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Ruim de helft van
de bedrijven
werkte afgelopen 3
jaar met studenten

Willem Foorthuis is lector duurzaam

ondernemen aan de Hanzehoge-
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van Innovatiespotter
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Nederlandse topsporters doen hun stinkende best om bij de

Olympische Spelen het beste uit zichzelf te halen. De omstandig-

heden waaronder ze moeten presteren, zijn allesbehalve ideaal.

Corona drukt een zwaar stempel op de Spelen. Vier sporters en

twee begeleiders zitten vanwege een postitieve coronatest opge-

hokt in een quarantainehotel. De angst om corona op te lopen is

groot en leidt ontzettend af. Het ontbreken van publiek maken

deze Olympische Spelen tot een gemankeerd schouwspel. Presta-

ties krijgen pas echt glans als sporters onder gejuich en met een

enthousiast publiek het strijdperk verlaten.

Alleen al om het gemis van publiek, de surrealistische behande-

ling die de sporters in het totaal afgeschermde olympische dorp

ten deel valt en de coronastress, verdienen de sporters respect. De

angst om corona op te lopen is zo groot dat de Nederlandse roei-

ers al worden weggekeken, omdat ze te maken hadden met een

coronageval. Van een sportfeest is geen enkele sprake meer. Het

evenement is sfeerloos. De sporters proberen zich zo goed en zo

kwaad te focussen op datgene waar ze jarenlang voor hebben

getraind. Een uitzonderlijke prestatie neerzetten met als droom

en beloning een olympische medaille.

Onder de gegeven omstandigheden is dat razendknap. Duizenden

kilometers verderop kijkt Nederland hoe onze topsporters het er

vanaf brengen. Vooraf zijn weddenschappen gesloten over het

aantal medailles dat Team NL wel even in Tokio zal ophalen. De

verwachtingen zijn hooggespannen. Iedere dag wordt in televisie-

uitzendingen en in de krant de balans opgemaakt. Daar hebben

we de medaillespiegel voor. Een top-10 van landen met de meeste

gouden medailles waar Nederland dicht op moet zitten. Met min-

der neemt dat piepkleine landje op de wereldkaart geen genoe-

gen. De Spelen zijn nog geen week aan de gang of de teleurstelling

over het nog ontbreken van een gouden plak klinkt alweer flink

door. Dat zegt iets over de manier waarop sport thuis op de bank

door velen wordt beleefd. Wie geen medaille wint, is een verlie-

zer. Hoe prachtig was het om triatlonatlete Rachel Klamer jui-

chend als vierde over de finish te zien komen. Of te horen hoe

zwemster Kira Toussaint had genoten van de finale rugslag 100

meter waar ze zevende werd. Absolute topprestaties die interes-

santer zijn dan de fixatie op het dagelijkse medaillelijstje.

Medaillespiegel

Johan de Veer

@ hoofdredactie@dvhn.nl
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STELLING VAN DE DAG

Sinds gisteren geldt Nederland voor Duits-
land als hoogrisicogebied. Dat betekent dat
er strengere regels gelden voor reizigers, om
de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Is dit terecht?

Het is terecht dat Duitsland ons
als hoogrisicogebied bestempelt

Breng uw stem uit op dvhn.nl/stellingvandedag
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Alle festivals zouden deze

zomer afgelast moeten worden

Uitslag stelling van gisteren
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