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Student moet grensstreek ontdekken
Hoger opgeleiden weten niet hoeveel mooie bedrijven er in Oost-Groningen en net over de grens
zijn. En andersom weten ondernemers slimme studenten niet te bereiken. Dat moet veranderen.

V anuit een grensoverschrij-
dende innovatiewerk-
plaats in het Winschoter
centrumworden inhet ko-

mende studiejaar stage- en onder-
zoeksplekken geregeld voor hbo- en
universiteitsstudenten uit Neder-
land en Duitsland.

De jeugd moet enthousiast wor-
den gemaakt voor de carrièremoge-
lijkheden in een streek die kampt
met grote krimp. Daarvoor hebben
de Hanzehogeschool Groningen, de
Rijksuniversiteit Groningen, de ge-
meente Oldambt en instellingen en
overheden in Duitsland innovatie-
werkplaats EDRiT (Eems Dollard Re-
gio in Transitie) opgezet. In geza-
menlijkheid willen ze proberen om
de hoger opgeleiden te interesseren
voor de Eems Dollard Regio. En bij-
komend voordeel: de studenten
krijgen meteen internationale erva-
ring mee.

,,Jongeren gaan liever stage lopen
in Amsterdam of Shanghai, ook om-
dat ze denken daarmeer kans tema-
ken op een baan. Maar dat is niet
waar. In onze grensstreek zijn fan-
tastische bedrijven actief die hart-
stikke interessant zijn voor hoger
opgeleiden’’, zegt Hans de Wolf van
de gemeente Oldambt, die zich als
projectleider over de Duits-Neder-
landse betrekkingen buigt.

Maar jongeren zijn onbekendmet
de regio en hebben geen idee wat er
voor hen te halen valt. Dat er behal-
ve veel rust en ruimte eveneens goe-
de carrièreperspectieven zijn bij ge-
renommeerde bedrijven, die soms
ook internationaal opereren.

Aan de andere kant is er niet al-
leen onwetendheid onder de stu-
denten, maar weten ondernemers
en organisaties ook niet goed hoe ze
die hoger opgeleiden moeten vin-
den. DeWolf: ,,Ondernemers vinden
het somsmoeilijk omeen goede sta-
geopdracht te formuleren of omeen

heldere onderzoeksopdracht op te
stellen. De bedrijven hebben vaak
geen lijntje met een hogeschool of
een universiteit en zijn zich er niet
altijd van bewust dat ze best interes-
sant zijn voor studenten.’’

Het project dient op deze manier
meerdere doelen, zegt lector Krimp
en Leefomgeving Elles Bulder vande
Hanzehogeschool Groningen. ,,Stu-
denten uit Duitsland en Nederland
leren de streek aan beide kanten van
de grens goed kennen en kunnen
daarnaast veel betekenen voor de
bedrijven daar. Ze ontmoeten ande-
re studenten die in die regio werken
en na hun stage of afstudeerop-

Na een stage is
er een grote kans
dat ze niet
meteen wegrennen
dracht is er eengrote kansdat zeniet
meteen wegrennen, maar in het ge-
bied willen blijven werken. En zo-
doende worden tegelijkertijd de
consequenties van krimp in die re-
gio teruggedrongen’’, aldus Bulder.

Voor het project is een bedrag van
4,5 ton uitgetrokken; daarvan komt
2,5 ton via een Europese subsidie

van INTERREG, de rest wordt voor
een groot deel in werkuren bekos-
tigd door de deelnemende partners.

Er is bij de start in september plek
voor zestig jongeren en het project
behelst een proef die in elk geval tot
eind 2018 duurt. Studenten van alle
hbo- en universitaire opleidingen
komen daarvoor in aanmerking. De
bestaande hoge werkloosheid in die
streek is niet van belang voor dit
project, omdat die krapte vooral
gaat over banen op mbo-niveau. Er
wordt nu gericht ingezet op hoger
opgeleid personeel, omdat je op ter-
mijn op die manier ook banen cre-
eert op lager niveau, zegt Bulder.

In het gemeentehuis van Old-
ambt wordt eerst een ruimte inge-
richt en ondertussen gezocht naar
een passend gebouw van 100 vier-
kante meter in het centrum van
Winschoten.De (internationale) stu-
denten, hun studiebegeleiders en de
regionale ondernemers uit Oost- en
Noord-Groningen, Oost-Friesland
en Weser-Eemsgebied gaan elkaar
daar ontmoeten. ,,Vooral van de on-
dernemers horen we nu al veel posi-
tieve geluiden en enthousiasme’’,
zegt De Wolf. Als het project slaagt
komen er ook innovatiewerkplaat-
sen in andere plaatsen in de grens-
streek, inNederland én inDuitsland.

Vraagstukken vergrijzing
Welke woonvormen zijn er mogelijk
voor de veelal oudere bewoners in de
grensstreek? Of welke winkels zijn
nodig en welke helemaal niet in een
gebied dat vergrijst? Het zijn zo een
paar vraagstukken waar hbo- en
universiteitsstudenten zich over gaan
buigen in de Eems Dollard Regio.
Lector Krimp & Leefomgeving Elles
Bulder van de Hanzehogeschool
Groningen is enthousiast over het
project EDRiT waar deze onderzoeks-
vragen worden verzameld en uitgezet.
,,Juist die praktische zaken moeten
onderzocht worden om de consequen-
ties van vergrijzing in kaart te bren-
gen. Mooi als goede adviezen gegeven
kunnen worden die goed zijn voor het
gebied.’’ Ze noemt een paar voorbeel-
den: ,,Een winkel in babyspullen
bedenk je misschien niet meteen in
dat gebied, maar dat blijkt te werken
omdat opa’s en oma’s graag inkopen
doen voor hun kleinkinderen.Bulder
verwacht dat de studenten ook veel
van elkaar leren. ,,Er zijn zoveel
opleidingen, zowel in Nederland als in
Duitsland, en die studenten gaan nu
met elkaar samenwerken. Dat levert
zeker iets op en uiteindelijk profiete-
ren ook lager opgeleiden ervan.’’
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