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Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoeksrapport van het Nicisproject ‘Kenniscirculatie 

in de regio: de rol van het hbo’. Daarin werken de Faculteit Ruimtelijke 

Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, Nicis Institute en de 

gemeenten Deventer, Dordrecht, Groningen en Leeuwarden samen aan 

het thema van kennisverspreiding vanuit hbo-instellingen in de 

genoemde gemeenten. Het totale project heeft anderhalf jaar in beslag 

genomen en liep van maart 2009 tot en met oktober 2010.  

 

Dit onderzoek valt onder het Nicis-thema ‘Economie & Innovatie’. 

Daarbinnen is het een onderdeel van het parapluonderwerp 

‘Kennisvalorisatie’. Het onderzoek sluit ook aan bij het Nicis-thema 

‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ vanwege de interesse voor 

zelfstandigen/ondernemers die van het hbo afkomstig zijn. Dit geldt 

vooral voor dat deel van het onderzoek dat handelt over de 

ondernemerschapactiviteiten van studenten en docenten van hbo-

instellingen. Doordat het onderzoek zich richt op de regionale spreiding 

(ten opzichte van de hbo-instelling waar gestudeerd is) van 

ondernemers vanuit het hbo, sluit het onderzoek ook aan bij de lopende 

onderzoeken naar braindrain vanuit opleidingssteden.  

 

Het project is opgedeeld in twee onderzoeksdelen. In het eerste deel is 

op basis van literatuurstudie en interviews met betrokken partijen 

(hogescholen, gemeenten en intermediaire organisaties) een beeld 

geschetst van de huidige situatie op het gebied van kenniscirculatie in 

de betrokken gemeenten. Dit is in een eerder gepubliceerd 

vooronderzoek beschreven. Deze quickscan is te vinden op de Nicis- 

website in het dossier kenniseconomie met als titel: ‘Belang 

hogescholen voor regionale economie onderbenut’. Het vooronderzoek 

heeft de basis voor dit eindrapport van het project gelegd. Hierin wordt 

met behulp van twee enquêtes dieper ingegaan op de rol die 

hogescholen spelen in de verspreiding van kennis in de regio.  

 

Maart 2011, Groningen
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Samenvatting 

Hogeschool en mkb 

In het Nederlandse economisch beleid is het versterken van het 

innovatieve vermogen een belangrijke doelstelling. Innovatie wordt 

gezien als de drijvende kracht van duurzame economische ontwikkeling. 

Kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven heeft 

hierin een belangrijke plaats. Deze focus is ingegeven door de 

zogeheten ‘Nederlandse kennisparadox’: Nederland produceert relatief 

veel (fundamentele) kennis, maar deze wordt maar mondjesmaat 

vertaald naar nieuwe producten en productieprocessen. Het bij elkaar 

brengen van kennisinstellingen en het bedrijfsleven is dan ook een 

belangrijk doel. Op hogescholen is de instelling van lectoraten in 2001 

een belangrijk middel om de kloof te dichten tussen kennisinstellingen 

en het bedrijfsleven en daarmee de uitwisseling van kennis te 

stimuleren. In dit onderzoek staan de nieuwe taken1 van hogescholen 

centraal en in het bijzonder wat deze nieuwe taken betekenen voor de 

regio waarin een hogeschool zich bevindt. In het bijzonder het mkb kan 

profiteren van de praktische kennis en vaardigheden van een 

hogeschool in de regio. Door het praktijkgerichte onderwijs en het 

nauwe verband met het werkveld wordt de toegankelijkheid van de 

hogeschool vergroot voor het mkb. Er zijn bovendien beduidend meer 

hogescholen dan universiteiten in Nederland, waardoor de instellingen 

minder wijdverspreid zijn. De kortere geografische afstand kan een 

positieve invloed hebben op de samenwerking. 

 

Naast de rol van hogescholen als bronnen van kennis, blijven ze 

belangrijk als bronnen van goed opgeleide studenten. Als regio’s in 

staat zijn deze studenten te behouden, dan heeft dit een grote impact 

op de economische ontwikkeling van de regio. Hbo-instellingen hebben 

een regionale uitstraling en daardoor kunnen beleidsmaatregelen om 

kenniscirculatie te stimuleren ook deels op lager niveau genomen 

worden. Dit onderzoek richt zich op het lokale niveau en neemt vier 

middelgrote stedelijke gemeenten en hun directe omgeving als 

uitgangspunt: Deventer, Dordrecht, Groningen en Leeuwarden. Omdat 

het onderzoek uiteindelijk is bedoeld om te adviseren in de 

mogelijkheden voor gemeenten om de kennisuitwisseling tussen 

hogescholen en het bedrijfsleven te optimaliseren, is de hoofdvraag:  

 
1 Het hbo heeft naast het verzorgen van onderwijs in 1983 nieuwe taken gekregen. 
Sindsdien wordt de maatschappelijke taak van het hbo erkend en is de doelstelling 
geformuleerd dat het hbo zich voordurend moet vernieuwen. Dit inzicht zorgt ervoor 
dat het hoger onderwijs de mogelijkheid heeft gekregen om zelf onderzoek te doen, 
wanneer de kennis niet aanwezig is, wat heeft geleid tot de invoering van lectoraten in 
2001 (Weert en Andriessen, 2007).  
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In hoeverre kan gemeentelijk beleid bijdragen aan het optimaliseren 

van kenniscirculatie en het genereren van ondernemerschap vanuit de 

hbo-instelling in de regio? 

 

Contact met de hogeschool 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek betreft een inschatting te 

maken van het belang van de contacten die bedrijven onderhouden met 

hogescholen. Er wordt een hoog percentage kleine bedrijven gevonden 

dat contact heeft met een hogeschool. Het aantal contacten is duidelijk 

hoger voor hogescholen dan voor universiteiten, maar het toegekend 

belang eraan ligt hoger voor universiteiten. Bovendien wordt er in 

verhouding vaker intensief contact onderhouden met de universiteit. De 

contacten zijn sterk regionaal gebonden, vooral in Groningen en 

Leeuwarden. Hogescholen lijken toegankelijker te zijn voor het mkb dan 

universiteiten. 

 

Type contact 

In het type contact tussen hogeschool en mkb wordt weinig verschil 

gevonden tussen de vier regio’s. Stages en afstudeeropdrachten zijn 

voor zowel de hogeschool als voor het midden- en kleinbedrijf 

belangrijk. Het belang van het onderwijs komt duidelijk naar voren. Dit 

is logisch, aangezien onderwijs nog altijd de primaire taak is van een 

hogeschool. Ook ondernemers lijken meer geïnteresseerd in het 

binnenhalen van hoogopgeleide medewerkers dan in nieuwe, 

baanbrekende kennis. Kennisoverdracht gericht op probleemoplossing 

en innovatie blijft hierdoor relatief beperkt. Dit geeft ook het speelveld 

voor beleid weer. Hierin is een keuze te maken tussen het focussen op 

de overgang van student naar werknemer of op het stimuleren van 

directe kennislinks tussen bedrijf en kennisinstelling. Stageplekken 

lijken hierbij cruciaal te zijn; studenten blijven vaak werkzaam bij hun 

stageadres. Afgestudeerde studenten blijven op deze manier behouden 

voor de stad. Uiteindelijk kan dit ook positieve gevolgen hebben voor 

andere soorten van samenwerking tussen hogescholen en het 

bedrijfsleven: het opleidingsniveau van een ondernemer is een 

belangrijke voorspeller van later contact met een hogeschool. Contact 

blijkt sterk padafhankelijk. Dit geeft ook het belang van een goed 

alumnibeleid van de hogescholen aan. 

 

Ondernemerschap vanuit de instelling is een andere vorm waarin kennis 

neerslaat in de economie. Er wordt een hoog percentage studenten 

gevonden met een ondernemersgeest. Meer dan een kwart (27,5 

procent) van de hbo-studenten heeft al een eigen bedrijf, is bezig met 

de voorbereidingen of wil direct na het afstuderen een bedrijf oprichten. 

Opvallend is het verschil tussen het aantal ondernemers onder 

studenten en het aantal ondernemers onder afgestudeerden. Veel 

studentondernemers houden hun bedrijf na afstuderen voor gezien. De 

reden voor dit gat blijft onduidelijk, hoewel uit interviews enkele 

verklaringen naar voren komen: studentondernemers worden geworven 
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voor een goede baan in loondienst, de student maakt de opleiding niet 

af (waardoor deze niet in de groep ‘afgestudeerden’ terecht komt), of 

de onderneming is niet vitaal genoeg om in het onderhoud te kunnen 

voorzien als men geen student meer is. Niettemin is wel duidelijk dat 

het directe effect van studentondernemerschap niet overschat moet 

worden. Het effect op lange termijn is echter onbekend en dient nader 

onderzocht te worden. Start de studentondernemer op latere leeftijd 

alsnog een (succesvolle)onderneming en bevindt deze zich in de regio? 

 

Beleidsinstrumenten 

Er zijn vele nationale en regionale beleidsinstrumenten ontwikkeld ter 

bevordering van de kennisvalorisatie en -circulatie tussen 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Niet alle instrumenten zijn even 

goed bekend onder kleine bedrijven. De grote en kleine 

innovatievouchers genieten de grootste naamsbekendheid onder het 

geënquêteerde kleinbedrijf. De regionale beleidsinstrumenten zijn over 

het algemeen beter bekend bij de ondernemer dan de nationale 

instrumenten. Ook zijn ondernemers over de gehele linie goed bekend 

met het bedrijvenloket van de gemeente. De kennis van het bestaan 

van een bepaald instrument werkt door op overige instrumenten. Als 

een ondernemer één instrument kent, stijgt de kans dat hij/zij ook 

andere kent aanzienlijk. Dat biedt mogelijkheden voor de gemeente. 

Door bedrijvenloketten van gemeentes uniform te maken met eenzelfde 

werkwijze en benaming – deze verschilt in alle vier de betrokken regio’s 

– en vergelijkbare informatievoorziening wordt het voor de ondernemer 

eenvoudig om het loket direct te vinden. Dat kan uiteindelijk 

doorwerken op de bekendheid en het gebruik van de opgestelde 

instrumenten. Tevens kunnen nationale instrumenten regionaal 

aangeboden worden.  

 

Kenmerken organisaties 

Het absorptievermogen van bedrijven is doorslaggevend in het 

verklaren van contact tussen bedrijven en hogescholen. Op het moment 

dat een organisatie over een grotere absorptiecapaciteit beschikt 

(gemeten in bedrijfsgrootte), is het beter in staat om externe kennis te 

vergaren en een samenwerking aan te gaan. Behalve de bedrijfsgrootte 

blijken ook individuele kenmerken van belang. Wanneer de cognitieve 

afstand tussen ondernemer en hogeschool lager is, wordt er meer 

contact gezocht. Er is meer contact met jongere en hoger opgeleide 

ondernemers. Het opleidingsniveau is daarbij het belangrijkste, in het 

bijzonder bij ondernemers die zelf een hbo-diploma hebben. Met behulp 

van een goed alumnibeleid kunnen relaties tussen afgestudeerden, de 

ondernemers en werknemers van de toekomst, en hogescholen in stand 

worden gehouden. Hiervan kan zowel de hogeschool als het 

bedrijfsleven van gaan profiteren. 
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Door de groeiende 

dienstenindustrie wordt de 

beschikbaarheid van 

voldoende goed opgeleide 

mensen op de arbeidsmarkt 

steeds belangrijker.  

1 Inleiding 

1.1 Kennis als drijvende economische kracht 

Kennis en kenniscreatie spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling 

van regionale economieën. Het toenemende belang van kennis in de 

economie wordt misschien wel het duidelijkst geïllustreerd door de 

groeiende dienstenindustrie. De beschikbaarheid van voldoende goed 

opgeleide mensen op de arbeidsmarkt wordt hierdoor een centrale 

vestigingsplaatsfactor voor veel bedrijven. Kennis wordt ook steeds 

belangrijker door de toenemende snelheid waarmee innovaties elkaar 

opvolgen. Verbeterde communicatiemogelijkheden en de daarmee 

samenhangende economische globalisering zorgen voor een snelle 

verspreiding van informatie, producten en productieprocessen. Nieuwe 

ideeën worden snel gekopieerd waardoor bedrijven slechts voor korte 

tijd van een competitief voordeel kunnen genieten. Voortdurende 

innovatie is hierdoor gewenst en regionaal beschikbare kennis is een 

belangrijke inputfactor hiervoor. 

 

In lijn met bovenstaande kenschets is het economisch beschikbaar 

maken van (nieuwe) kennis een niet te missen pijler in recent 

economisch beleid. Op Europees niveau wordt dit het duidelijkst 

geïllustreerd in de ‘Lissabon agenda’. Hierin stelt de EU zichzelf ten doel 

de meest competitieve economie van de wereld te worden. De creatie 

van kennis en het economisch aanwenden daarvan spelen hierin een 

cruciale rol. Ook in het Nederlandse economisch beleid is het versterken 

van het innovatieve vermogen een belangrijke doelstelling. Het beleid 

spitst zich hierbij onder andere toe op het oplossen van de zogeheten 

Nederlandse kennisparadox: Nederland produceert relatief veel 

(fundamentele) kennis, maar deze wordt maar mondjesmaat vertaald 

naar nieuwe producten en productieprocessen (EIM, 2007). Ten opzichte 

van andere Europese landen bestaan er bijvoorbeeld weinig relaties 

tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven (Muizer, 2003). De 

economische toepassing van nieuw geproduceerde kennis schiet 

hierdoor te kort. 

 

De economische toepassing van (fundamentele) kennis wordt 

kennisvalorisatie genoemd. In Nederland wordt de valorisatie van 

kennis gestimuleerd door het bedrijfsleven en kennisinstellingen dichter 

bij elkaar te brengen. Medewerkers van universiteiten worden 

bijvoorbeeld gestimuleerd bedrijven op te richten (spin-offs) om zo hun 

wetenschappelijke kennis ‘economisch actief’ te maken. Op hbo-

instellingen is de instelling van lectoraten (sinds 2001) een belangrijk 

middel om de kloof tussen deze kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

te dichten en zo de uitwisseling van kennis te stimuleren. In meer 

algemene zin kan ook gesteld worden dat hogescholen een steeds 
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Door stages en de 

praktijkgerichtheid van het 

onderwijs staan studenten 

dicht bij het bedrijfsleven.  

grotere onderzoeksopdracht krijgen, waarbij kennisproductie en -

verspreiding belangrijkere taken worden van hogescholen. 

 

In dit onderzoek staan de nieuwe taken van hogescholen centraal en 

vooral ook wat deze betekenen voor de regio waarin een hbo-instelling 

zich bevindt2. Hoewel er enkele evaluatierapporten bestaan over de 

organisatorische consequenties van deze veranderingen, is er nog 

weinig bekend over de kenniscirculatie tussen hbo en bedrijfsleven in 

een ruimtelijke context. Hebben hogescholen contact met bedrijven, 

waar zijn deze bedrijven gevestigd en welke knelpunten worden er 

gesignaleerd? In dit onderzoek worden deze vragen gesteld en wordt 

geprobeerd informatie te verzamelen op basis waarvan gemeenten en 

andere overheden beleid kunnen voeren om de wisselwerking tussen 

hogescholen en bedrijfsleven te optimaliseren. 

1.2 Hogescholen als kennisbronnen in de regio 

Door zich specifiek te richten op hbo-instellingen heeft dit onderzoek 

een andere insteek dan bestaand onderzoek naar de relatie tussen 

kennisinstellingen en regionaal economische kennisontwikkeling. Hierbij 

staan universiteiten gewoonlijk centraal. Er zijn drie redenen om juist 

ook voor hbo-instellingen de relaties met het bedrijfsleven in kaart te 

brengen en te duiden. 

 

De eerste reden is dat er van hogescholen steeds meer wordt verwacht 

waar het gaat om kennisproductie en kennisverspreiding. Nederland 

kent van oudsher een binair stelsel in het hoger onderwijs. In dit stelsel 

is hbo-onderwijs primair beroepsgericht van karakter en is het 

wetenschappelijk onderwijs (wo) primair wetenschappelijk van aard. 

Hogescholen leveren in dit stelsel hoogopgeleide studenten aan de 

arbeidsmarkt, terwijl universiteiten daarbij ook een onderzoekstaak 

vervullen. In het laatste decennium is de onderzoekstaak ook voor 

hogescholen belangrijker geworden. Deze wordt voor een groot deel 

vormgegeven in de lectoraten. Die (zie verder 4.2) zijn ingesteld in 

2001 en hebben het doel om de kennisontwikkeling en -verspreiding 

van hogescholen te verbeteren. Lectoraten moeten de spil vormen 

tussen hbo-instellingen en het bedrijfsleven. Gezien hun achtergrond als 

beroepsopleidingen hebben hogescholen een goede uitgangspositie. 

Door stages en de praktijkgerichtheid van het onderwijs staan 

studenten dicht bij het bedrijfsleven, maar ook docenten onderhouden 

hierdoor directe contacten met bedrijven in de regio. De ontwikkeling 

 

2 De term kennisvalorisatie suggereert eenrichtingsverkeer, kennis gaat van de 

kennisinstelling naar het bedrijfsleven. Uit het vooronderzoek bleek echter dat 

hogescholen en bedrijfsleven beiden zowel als bron als gebruiker van kennis 

functioneren. Dit wederzijdse systeem wordt beter gevat in de term kenniscirculatie. 

Om dit systeem te begrijpen is het ook van belang beide kennisstromen in acht te 

nemen. 
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Voor een groot deel van het 

mkb lijkt aansluiting bij 

hogescholen een 

realistischer optie dan met 

een universiteit.  

van kenniskringen rondom lectoren vormt een extra platform om deze 

netwerken te versterken. Niet alleen vormt het bedrijfsleven een 

belangrijk onderdeel van het netwerk van hogescholen, ook de kennis 

die aanwezig is in het hbo is toegesneden op het bedrijfsleven. Door het 

vraaggestuurde karakter van het onderzoek en onderwijs is te 

verwachten dat hogescholen in staat moeten zijn om effectieve partners 

te zijn voor het bedrijfsleven. Hoewel er evaluerende studies zijn 

gedaan naar het functioneren van lectoraten, is het nog grotendeels 

onduidelijk hoe de kennisrelaties tussen hogescholen en het 

bedrijfsleven precies vorm krijgen. Deze constatering vormt een 

belangrijke aanleiding voor dit onderzoek. 

 

Een tweede reden om hbo-instellingen als bronnen van economische 

kennis centraal te stellen is de regiofunctie van hogescholen. In de 

eerste onderzoeken naar de relatie tussen kennisinstellingen en 

valorisatie werd kennisverspreiding vaak als een automatisme gezien, 

waarbij kennis beschikbaar kwam voor alle aanwezige actoren: kennis 

was in de lucht. Nabije actoren (binnen een cluster of een stad 

bijvoorbeeld) konden hiervan profiteren, actoren verderop niet of in 

mindere mate. Tegenwoordig staan de daadwerkelijke contacten tussen 

kennisinstellingen en bedrijfsleven centraal in het verklaren van 

kennisverspreiding naar het bedrijfsleven (zie bijvoorbeeld Lehrer, 

2007). Hoewel contacten in principe afnemen met afstand is een locatie 

vlakbij een kennisbron niet voldoende, er moeten goede relaties 

bestaan om kennis aan te kunnen wenden. In deze discussie 

concludeert Vermeulen (1996), dat kennis van universiteiten vaak zo 

specialistisch is dat het de regiogrenzen overstijgt. Om over deze 

specialistische kennis te kunnen beschikken leggen bedrijven contacten 

over grote afstanden. In termen van kennisvalorisatie is de rol van 

universiteiten op regionaal niveau daardoor relatief beperkt. Hbo-

instellingen bezitten daarentegen relatief hoogwaardige kennis die op 

regionaal schaalniveau kan neerslaan (Vermeulen, 1996). Daarbij komt 

dat kennis van universiteiten vaak via wetenschappelijke publicaties 

wereldwijd verspreid worden, terwijl dat voor hbo-studies minder 

vanzelfsprekend is. Voor het midden- en kleinbedrijf geldt bovendien 

dat er slechts een kleine minderheid is die daadwerkelijk het 

absorptievermogen heeft voor een samenwerking met universiteiten. 

Voor de grote meerderheid van het mkb geldt dat aansluiting bij een 

hbo-instelling een meer realistische optie is (WRR, 2008). Hierdoor zijn 

intensieve contacten met hbo-onderzoekers van belang voor de toegang 

tot kennis. 

 

Deze verwachting geeft ook aan dat het stimuleren en faciliteren van 

kenniscirculatie op regionaal niveau moet plaatsvinden. De gemeente en 

provincie lijken dus juist voor de overdracht van kennis van hbo naar 

het bedrijfsleven de aangewezen bestuurslagen om te handelen. In lijn 

met deze verwachting richt dit onderzoek zich dan ook primair op de 

contacten tussen hogescholen en het bedrijfsleven binnen de 
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Ondernemerschap kan 

studenten aan de regio 

binden en de valorisatie 

van kennis ondersteunen. 

gemeentegrenzen. Vier gemeenten staan hierbij centraal: Deventer, 

Dordrecht, Groningen en Leeuwarden (zie verder hoofdstuk 2). 

 

De derde reden om te kijken naar de positie van hbo-instellingen in het 

proces van kenniscirculatie is het feit dat hogescholen relatief veel 

ondernemers voortbrengen (ROA, 2008). Dit is niet verwonderlijk 

gezien het feit dat hbo-opleidingen voor de beroepspraktijk opleiden en 

zo studenten een goede basis meegeven als ondernemer te beginnen. 

Bovendien bestaan er verschillende hbo-opleidingen die specifiek voor 

ondernemerschap opleiden. Dit geldt minder sterk voor universiteiten. 

Via ondernemerschap, zowel van studenten als van werknemers, kan op 

hogescholen opgedane kennis economisch actief gemaakt worden. Uit 

bestaande studies is bekend dat ondernemers erg immobiel zijn en in de 

meeste gevallen hun bedrijf starten op de plek waar ze op dat moment 

wonen (Dahl en Sorenson, 2009). Het stimuleren van ondernemerschap 

kan zo een effectieve strategie van gemeenten zijn om aan de ene kant 

studenten aan de regio te binden en aan de andere kant de valorisatie 

van kennis te ondersteunen. Ook over dit aspect bestaat nog een tekort 

aan kennis. Er is weinig bekend over de ambities van hbo-

studenten/medewerkers ten aanzien van ondernemerschap. Dit 

bemoeilijkt het formuleren van op hen toegespitst beleid. 

1.3 Hogescholen als opleidingsinstituut 

Naast de rol van hogescholen als bronnen van kennis, blijven 

hogescholen belangrijk als bron van goed opgeleide studenten. Als 

regio’s in staat zijn deze studenten te behouden, dan heeft deze functie 

een grote impact op de economische ontwikkeling van de regio (zie ook 

het Nicisonderzoek ‘Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland: 

Braindrain of Braingain?’). Het maakt de regio een aantrekkelijke 

vestigingslocatie voor bedrijven die afhankelijk zijn van menselijk 

kapitaal in hun productie. Om deze opleidingsfunctie goed in te kunnen 

vullen, zijn contacten met het bedrijfsleven voor hogescholen cruciaal. 

Innovaties in het bedrijfsleven creëren nieuwe kennis en nieuwe 

contexten voor het hoger onderwijs, waar in het curriculum rekening 

mee moet worden gehouden.  

 

Uit de voorstudie die aan dit onderzoek vooraf ging (Delfmann et al., 

2009) blijkt dat hogescholen de contacten met het bedrijfsleven vooral 

gebruiken om deze tweede functie, de opleidingsfunctie, goed in te 

vullen. De meeste contacten met het regionale bedrijfsleven vinden 

plaats in de vorm van stages en afstudeeronderzoeken, wat onderdeel is 

van het curriculum. De contacten worden minder vaak ingezet als 

kanalen waarlangs kennis kan worden verspreid. Deze focus op de 

onderwijskant is ook te zien in de organisatie van de hogescholen. De 

hogeschool ziet zich nog vooral als een onderwijsinstelling en is 

daardoor nog steeds voornamelijk intern gericht. De competenties om 

zich als kennisinstituut ‘in de markt te zetten’ zijn nog in ontwikkeling. 

“Primair leiden wij studenten 

op voor de beroepspraktijk. 

Dat de student afstudeert is 

de eerste prioriteit.” 
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Voor bedrijven blijven hogescholen daardoor relatief niet-transparante 

organisaties waar ze lastig hun weg vinden. Al met al is de conclusie 

van deze voorstudie dat hogescholen nog volop bezig zijn met de 

ontwikkeling van de nieuwe functie als kenniscentrum voor het 

regionale bedrijfsleven. Het lijkt erop dat deze nieuwe functie met 

moeite van de grond komt juist door het belang van de onderwijsfunctie 

(en de bijbehorende budgetverdeling). Het is onduidelijk of dit vanuit 

regionaal economisch oogpunt een probleem is, omdat ook in de 

onderwijsfunctie grote regionale voordelen kunnen zitten. 

1.4 Onderzoeksvragen 

Met de eerdere bevindingen uit het vooronderzoek als basis, worden in 

dit rapport de relaties tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen meer in 

detail beschreven. Omdat het onderzoek uiteindelijk is bedoeld om te 

adviseren in de mogelijkheden voor gemeenten om de kenniscirculatie 

tussen hogescholen en het bedrijfsleven te optimaliseren, is de 

hoofdvraag: In hoeverre kan gemeentelijk beleid bijdragen aan het 

optimaliseren van kenniscirculatie en het genereren van 

ondernemerschap vanuit de hogeschool in de regio? 

 

De deelvragen bij deze hoofdvraag proberen vooral een beeld te 

schetsen van de bestaande situatie om op basis van deze informatie 

mogelijkheden voor beleid te formuleren.  

 

1. Welke typen relaties bestaan er tussen hogescholen en het 

bedrijfsleven en hoe vaak komen deze voor? 

 

2. Wat is het belang van de verschillende typen relaties voor de 

hogescholen en het bedrijfsleven? 

 

3. In hoeverre sluit het onderwijsaanbod van de hogeschool aan bij 

de economische structuur van de regio? 

 

4. Blijven nieuwe bedrijven vanuit het hbo gebruik maken van het 

netwerk in het opleidingscentrum? 

 

5. Met welke instrumenten kan ondernemerschap gestimuleerd 

worden? 

 

6. Hoeveel hbo-starters zijn er en wat zijn de karakteristieken van 

de starters en hun bedrijven?  

 

7. Welke knelpunten worden er ondervonden op het gebied van 

kenniscirculatie en hbo-ondernemerschap? 

 

8. Met welke instrumenten kunnen gemeenten ingrijpen in het 

proces van kenniscirculatie? 
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1.5  Structuur 
In dit eerste hoofdstuk is het onderwerp van het rapport 

geïntroduceerd. De onderzoekscontext wordt in het tweede hoofdstuk 

beschreven waarbij aandacht wordt besteed aan de betrokken 

gemeentes en kennisinstellingen. Daarbij wordt tevens de opzet van het 

onderzoek uiteengezet. De hoeveelheid contact vanuit de ondernemer 

en de docent wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Kenniscirculatie, de 

verschillende mogelijkheden binnen de hogescholen en mogelijke 

knelpunten bij het contact komen in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 

5 wordt vervolgens ondernemerschap behandeld. Het voorlaatste 

hoofdstuk beslaat de verschillende nationale en regionale instrumenten 

op het gebied van kenniscirculatie, om vervolgens in hoofdstuk 7 tot de 

conclusie en beleidsimplicaties te komen.  
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Figuur 1. Onderzoeksgebied 

 

2 Onderzoekscontext 

2.1  Onderzoeksgebied 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat hbo-instellingen vaak een 

regionale uitstraling hebben en dat daardoor beleidsmaatregelen om 

kenniscirculatie te stimuleren ook deels op lager niveau genomen 

kunnen worden. Dit onderzoek richt zich daarom op het lokale niveau en 

neemt vier middelgrote stedelijke gemeenten en hun directe omgeving 

als uitgangspunt: Deventer, Dordrecht, Groningen en Leeuwarden. 

Alleen in Deventer is op verzoek van de gemeente het omliggende 

gebied buiten beschouwing gelaten. Figuur 1. geeft de ligging weer van 

de gemeenten waarin het onderzoek is uitgevoerd. Hieronder volgt een 

korte kenschets van de gemeenten. Een uitgebreide beschrijving van de 

gemeenten vindt u in de voorstudie (Delfmann et al., 2009). 

 

Deventer is onderdeel van de 

Stedendriehoek, waar de 

gemeenten Apeldoorn, 

Brummen, Epe, Deventer, 

Lochem, Voorst en Zutphen 

bestuurlijk en ambtelijk 

samenwerken. De 

economische speerpunten zijn 

daarom op dat niveau 

geformuleerd en richten zich 

op een drietal sectoren en 

aandachtsvelden: 

maakindustrie, wellness & 

zorg, energie. Daarnaast zijn 

er nog enkele speerpunten 

specifiek gericht op Deventer. 

Deze richten zich op de 

detailhandel, de horeca en de 

historische binnenstad. 

Toerisme is een belangrijke 

sector voor Deventer. 

 

Dordrecht is onderdeel van het politieke verband ‘Drechtsteden’. Hiertoe 

behoren de volgende gemeenten buiten Dordrecht om: Alblasserdam, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De 

Drechtsteden hebben drie economische speerpunten: de historische 

binnenstad, het tweede heeft betrekking op de maritieme sector en als 

derde wordt het landschap genoemd. Wanneer naar Dordrecht alleen 

gekeken wordt, is de gezondheidszorg wel duidelijk een grote bron van 

werkgelegenheid met 19,4 procent tegenover het landelijk gemiddelde 

van 14,2 (CBS, 2008). 
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In het geval van Groningen wordt het Nationaal Stedelijk Netwerk 

Groningen–Assen (bestaande uit Assen, Bedum, Groningen, Haren, 

Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, 

Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn) onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar 

de uitspreiding van afgestudeerde ondernemers van de 

Hanzehogeschool Groningen (HG) en naar de bestaande contacten van 

de HG in deze regio. De gemeente Groningen heeft twee belangrijke 

economische speerpunten: energie en ‘healthy aging’. 

 

Bij kerngemeente Leeuwarden worden de direct omliggende gemeenten 

in de analyse betrokken. Het betreft hier de volgende gemeenten: 

Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Littenseradiel en 

Menaldumadeel. De gemeente heeft economische speerpunten 

geformuleerd voor Leeuwarden op het gebied van: 1) Watertechnologie, 

2) Dienstverlening (financieel/juridisch), Data & ICT, 3) 

Energietransitie, 4) Toerisme & Multimedia en 5) Kennis, Starters & 

Ondernemerschap. 

 

Met de vier gemeenten worden ook vier verschillende regionale 

contexten onderzocht. Voor Leeuwarden en Groningen geldt dat de 

steden redelijk geïsoleerd liggen en dat betekent dat er slechts beperkte 

concurrentie is met andere steden die ook een hogeschool hebben. Voor 

Dordrecht en in mindere mate Deventer geldt dat er in de directe 

omgeving veel andere hogescholen en universiteiten aanwezig zijn. 

Later zal blijken dat Leeuwarden en Groningen als gemeenten profiteren 

van hun splendid isolation. 

 

De keuze voor de verschillende gemeenten bepaalt ook voor een groot 

deel de keuze voor de onderzochte hogescholen. Van belang is om te 

vermelden, dat dit onderzoek zich beperkt tot zogeheten bekostigde 

hogescholen. Nederland kent drie typen hogescholen: particulier, 

aangewezen en bekostigd. Bekostigde instellingen worden gefinancierd 

door het ministerie van OCW of het ministerie van LNV en er wordt aan 

studenten een door de overheid vastgesteld bedrag aan collegegeld 

gevraagd (OCW, 2009). Zij moeten zich houden aan publieke regels 

voor het aanbieden van onderwijs, in tegenstelling tot aangewezen en 

particuliere opleidingen. De bekostigde hogescholen in de 

kerngemeenten zijn de volgende: Saxion, INHolland, Hanzehogeschool 

Groningen (HG), Stenden, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), 

Van Hall Larenstein en de Hogeschool Rotterdam (HR). 
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Tabel 1 geeft inzicht in de grootte van de betrokken hogescholen in het 

jaar 2008. De cijfers hebben betrekking op de volledige hogeschool en 

zijn niet uitgesplitst naar locatie. Dit vertekent vooral het beeld in 

Dordrecht. Hoewel er nauwe betrekkingen bestaan tussen de 

Hogeschool Rotterdam (HR) en Dordrecht is er slechts een beperkt 

aantal studenten dat daadwerkelijk in Dordrecht studeert. Het gaat 

jaarlijks om ongeveer 80 studenten die in Dordrecht de Pabo-opleiding 

van de HR starten. In het geval van Saxion kan de uitsplitsing naar 

locatie wel gemaakt worden en is er tussen haakjes aangegeven 

hoeveel studenten er in Deventer zitten. Een uitgebreidere beschrijving 

van de verschillende hogescholen is te vinden in Appendix 1. 

2.2  Onderzoeksmethoden 

De onderzoeksmethode die in dit rapport gebruikt is, volgt gedeeltelijk 

uit de informatie die is verkregen in de voorstudie (Delfmann et al., 

2009). In de voorstudie is op basis van interviews met de betrokken 

actoren een overzicht gegeven van de belangrijkste doelstellingen, 

knelpunten en succesfactoren voor hogescholen om als een effectieve 

kennispartner te dienen voor het bedrijfsleven. Het voordeel van deze 

methode is dat in relatief korte tijd een beeld geschetst kan worden van 

de belangrijkste onderwerpen. Het nadeel is dat de geïnterviewde 

actoren allemaal actief betrokken zijn bij het verwezenlijken van de 

doelstellingen. Hierdoor bestaat het gevaar dat er een eenzijdig beeld 

wordt gegeven.  

 

In aanvulling op de interviews zijn in dit onderzoek daarom drie 

enquêtes uitgezet onder andere actoren om zo ook een kwantitatieve 

analyse van het onderwerp te kunnen geven. In de enquêtes komen de 

ondernemers, de docenten en de studenten aan het woord. Aan deze 

groepen is gevraagd naar het contact tussen hogescholen en het 

bedrijfsleven en hoe zij deze waarderen. De docenten en studenten is 

ook naar hun ondernemerschapaspiraties gevraagd. Op basis van deze 

informatie kan zo een aanvullende kwantitatieve analyse gedaan 

worden. Ook kunnen de visies van de verschillende groepen met elkaar 

vergeleken worden. 

 

Hogeschool instroom inschrijvingen diploma’s 

Hanzehogeschool Groningen  6.776 23.317 3.665 

INHolland  9.067 31.440 6.070 

Hogeschool Rotterdam 8.365 28.081 4.075 

NHL 2.791 9.735 1.751 

Saxion (Deventer) 5.783 (1782) 19.217 (4724) 3.085 (656) 

Van Hall Larenstein  1.102 3.861 717 

Stenden  3.035 9.759 1.584 

Tabel 1. Overzicht betrokken hogescholen in 2008 
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Een bijkomend voordeel is dat op basis van de kwantitatieve analyse de 

vier gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. Zo kan er gezocht 

worden naar verklaringen waarom in bepaalde gemeenten (en bij 

sommige hogescholen) samenwerking verder ontwikkeld is dan in 

andere gemeenten. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de drie 

enquêtes en hun uitvoering kort toegelicht. 

2.2.1  Ondernemersenquête 

De ondernemersenquête is de belangrijkste enquête en de meeste 

resultaten in dit onderzoek komen hieruit voort. De vragenlijst is 

verzonden naar organisaties met maximaal 50 werknemers. Tot dusver 

heeft onderzoek op het gebied van kenniscirculatie en valorisatie zich 

vooral gericht op R&D-activiteiten van ofwel grote bedrijven ofwel kleine 

innovatieve bedrijven. Er wordt hierbij vaak de aanname gemaakt dat 

organisaties een innovatiestrategie hebben, waar samenwerking met 

een kennisinstelling onderdeel vanuit maakt of niet (Bercovitz en 

Feldmann, 2006; Cornett, 2009; De Jong en Hulsink, 2010; Niosi, 

2006). Bovendien wordt er vaak voor gekozen om de echt kleine 

bedrijven, tot tien werknemers, buiten het onderzoek te houden. Voor 

dit onderzoek is ervoor gekozen om dit onderscheid niet te maken. De 

consensus in deze onderzoeken is dat banden tussen universiteit en 

bedrijf een positief effect hebben op het innoverend vermogen en dat 

grotere bedrijven meer gebruik maken van universiteiten. In 

tegenstelling tot voorgaand onderzoek richten wij ons op de kleine 

organisaties waarbij geen voorselectie is gemaakt op basis van het type 

bedrijf. Hierdoor is dit onderzoek in staat om een algemeen beeld te 

schetsen over contacten tussen het mkb en hogescholen. 

 

In totaal zijn er 7485 vragenlijsten verstuurd; 2000 per regio, waarvan 

500 naar zzp’ers en 1500 naar bedrijven met 2-50 werknemers om een 

goede spreiding te genereren. Van de 740 geretourneerde vragenlijsten 

waren er 688 relevant voor het onderzoek, in Tabel 2 is een overzicht te 

vinden van de ver- en terugzending van de enquêtes. De 52 cases die 

niet in het onderzoek zijn meegenomen betroffen organisaties met meer 

dan 50 werknemers of vragenlijsten die onvolledig waren ingevuld. 

Daarnaast zijn 70 vragenlijsten retour zender gestuurd, waardoor de 

totale steekproef lager uitvalt. De uiteindelijke respons is 9,34 procent, 

een gangbaar resultaat voor een schriftelijke enquête. De steekproef 

bestond met 80,6 procent grotendeels uit mannen. De leeftijd van de 

respondent varieerde van 19 tot 87 jaar (gemiddeld 48,7 jaar) en het 

jaar van oprichting varieerde van 1779 tot 2009 (gemiddeld 1989). 

2.2.2  Docenten- en studentenenquête 

Vier hogescholen hebben hun medewerking verleend aan het 

verspreiden van de docenten- en studentenenquête. Het gaat hier om 

Saxion in Deventer, de Hogeschool Rotterdam, de Hanzehogeschool 

Groningen en Stenden in Leeuwarden. Saxion Deventer, de Hogeschool 

Rotterdam en Stenden hebben zelf een steekproef gedaan onder hun 
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derde- en vierdejaars studenten en docenten. De Hanzehogeschool 

heeft de digitale enquête verspreid door een link op te nemen in hun 

nieuwsbrief.  

 

Van Hall Larenstein heeft wel een bericht geplaatst op de digitale 

leeromgeving van de hogeschool, maar dit heeft slechts drie ingevulde 

enquêtes opgeleverd. Ook vanuit de NHL en INHolland zijn er bij toeval 

een paar ingevulde enquêtes teruggekomen. In het geval van de 

Hanzehogeschool Groningen is de enquête wel goed verspreid, maar 

heeft dit helaas bij de docenten slechts één retourformulier opgeleverd. 

Hierdoor kan er geen uitspraak worden gedaan over contacten vanuit de 

hogeschool in Groningen. Hierdoor kan uiteraard niets over die 

instellingen gezegd worden en zijn deze cases uit de dataset verwijderd. 

Het gaat in totaal om 8 respondenten bij de studenten en 6 bij de 

docenten.  

 

Van de docentenenquête bestond ruim de helft van de steekproef uit 

mannen (57,3 procent). De leeftijd varieert van 23 tot 65 jaar met een 

gemiddelde van 47 jaar. De steekproef onder studenten bestond voor 

63,9 procent uit vrouwelijke studenten en voor 61,3 procent uit 

vierdejaars. De leeftijd varieerde van 18 tot 52 jaar, met een 

gemiddelde van 23,3 jaar. De verdeling van de verschillende faculteiten 

binnen de hogeschool geeft een representatief beeld. In appendix 2 zijn 

tabellen met beschrijvende statistiek per hogeschool opgenomen.  

 

 

    Student Docent 
Bedrijf 

(populatie) Student Docent Bedrijf 

Regio Hogeschool Steekproef Respons 

Deventer 
Saxion 
Deventer 

2000 NB3 
1485 
(2769) 

353 77 163 

Dordrecht HR 1100 700 146 144 

  INHolland - - 

2000 
(8306) - - 

150 

Groningen HG 
NB NB 

2000 
(13445) 

126 - 197 

Leeuwarden NHL - - - - 

  Stenden 1800 NB 195 117 

  Van Hall -  - 

2000 
(5576) 

 -  - 

178 

Tabel 2. Grootte steekproef en respons in absolute aantallen per regio 
 

  

 

3 Doordat de hogescholen zelf de enquête hebben verspreid is de grootte van de 

steekproef niet altijd bekend. De nieuwsbrief in Groningen is naar alle studenten en 

docenten verzonden, maar hoe groot het bereik is van deze nieuwsbrief is niet 

bekend.  
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Met universiteiten wordt in 

verhouding vaker intensief 

contact onderhouden dan 

met de hogeschool. 

3 Contact met bedrijven  

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek betreft de contacten die 

bedrijven onderhouden met hogescholen. Er wordt gekeken naar de vier 

onderzoeksgebieden afzonderlijk en er worden uitspraken gedaan over 

de gehele steekproef. De contacten met hogescholen komen op 

verschillen manieren aan bod. Allereerst kon de respondent aangeven 

hoe vaak de desbetreffende organisatie in het afgelopen jaar contact 

heeft gehad met een hogeschool. Daarnaast zijn vragen gesteld over de 

waarde van de contacten van de onderwijsinstelling voor de organisatie. 

Tevens zijn de verschillende diensten en mogelijkheden van een hbo-

instelling uitgesplitst, zodat er over alle mogelijkheden afzonderlijk 

uitspraken kunnen worden gedaan. 

3.1  Hoeveelheid contact 

Er zijn veel bedrijven die contact onderhouden met een hogeschool in 

de regio. Van alle respondenten heeft in totaal 35,7 procent aangegeven 

in het afgelopen jaar contact te hebben gehad met een hogeschool. Dit 

varieert van een enkeling die aangeeft zeer regelmatig contact te 

hebben tot veruit het grootste deel dat aangeeft dat een enkele keer 

per jaar te hebben. Met een universiteit heeft 21,6 procent van de 

respondenten contact. Het totale aantal contacten varieert weinig 

tussen de vier gebieden. Alleen in Drechtsteden is er significant minder 

communicatie met zowel hogeschool als universiteit. Het is lastig om 

het aantal contacten in perspectief te plaatsen, aangezien bestaand 

onderzoek zich vaak tot innovatieve organisaties beperkt. Een 

onderzoek van Eurostat Community Innovation Survey uit 2000 laat 

bijvoorbeeld zien dat tien procent van de innovatieve bedrijven een 

coöperatieve overeenkomst had met een universiteit (Veugelers and 

Cassiman, 2005). Dit onderzoek maakt geen onderscheid tussen 

verschillende kennisinstellingen en richt zich op het mkb groter dan tien 

werknemers, maar geeft toch enige duiding aan de resultaten in de vier 

regio’s. Een coöperatieve samenwerking betekent intensief contact. Uit 

de steekproef blijkt dat de meerderheid geen intensieve relatie heeft 

met de hogeschool of universiteit. Bij bedrijven die contact hebben met 

een hogeschool is dat gemiddeld genomen in slechts 8,8 procent van de 

gevallen wekelijks. Voor de betrekkingen die onderhouden worden met 

de universiteit is dit percentage hoger (13,7 procent). Vergeleken met 

universiteiten hebben bedrijven dus vaker, maar minder intensief 

contact met hbo-instellingen. 

 

Vanuit het bedrijfsleven gezien is het verspreiden van kennis van belang 

voor het oplossen van kennis- en innovatievraagstukken. Samenwerking 

kan de concurrentiepositie van een bedrijf verbeteren en het biedt 

bedrijven de mogelijkheid hun kennisvraag bij de hogeschool te stellen. 
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Hoewel grote bedrijven over het algemeen meer contact hebben met 

kennisinstellingen dan kleine bedrijven (Malecki, 2008), is het erkend 

dat het midden- en klein bedrijf (mkb) een belangrijke rol speelt in de 

economie en worden zij in toenemende mate aangemoedigd om meer 

om te gaan met kennisinstellingen (Lockett et al., 2008).4 Vooral voor 

het mkb is het van belang dat kennisbronnen op relatief korte afstand 

te vinden zijn. Ze hebben een relatief klein absorptievermogen en 

samenwerking op een beperkte geografische afstand is voor deze groep 

bedrijven de beste of zelfs enige mogelijkheid (De Jong en Freel, 2010). 

Een korte afstand tussen bedrijf en kennisinstelling biedt betere 

mogelijkheden voor overleg en onderlinge afstemming. Figuur 2 geeft 

een overzicht van de regionale dimensie in de contacten tussen 

hogescholen en mkb. Ter referentie is het percentage bedrijven dat 

contact heeft met een universiteit (niet gedifferentieerd naar regio) ook 

toegevoegd. 

 

In algemene zin wordt duidelijk dat de contacten sterk regionaal 

gebonden zijn. Wel zijn er interessante verschillen tussen de 

gemeenten. Vooral in Leeuwarden en Groningen blijkt een sterke 

regionale binding, terwijl Deventer opvalt door het relatief geringe 

aantal contacten met Saxion Deventer (13,5 procent). Daarnaast heeft 

28,5 procent van de ondernemers uit Deventer – hier zit overlap in – 

contact met Saxion Enschede. Vanuit geografisch oogpunt is het 

logischer om het contact dichterbij te zoeken.  

 

4 De verschillende instrumenten die ingezet worden door de overheid worden in 

hoofdstuk 6 besproken. 

Figuur 2. Percentage MKB-bedrijven met contact met een hogeschool 

(staven) en universiteit (lijn) 
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De contacten zijn regionaal 

gebonden. Hogescholen 

lijken toegankelijker te zijn 

voor het mkb dan 

universiteiten.  

 

Het lijkt erop, dat Groningen en Leeuwarden hier voordeel uit hun 

relatief geïsoleerde ligging halen. Groningen bevindt zich in een 

behoorlijke goede positie waar het gaat om de effecten van de 

aanwezige hogeschool op de lokale economie. De stad heeft voordeel 

van haar relatief geïsoleerde ligging ten opzichte van andere 

hogescholen, universiteiten én steden. Vooral in Dordrecht wordt er 

concurrentie van de dichtbijgelegen hogescholen in Rotterdam 

ondervonden. De contacten in Figuur 2 weergegeven betreffen 

organisaties uit Drechtsteden die contact hebben met INHolland 

Rotterdam of de Hogeschool Rotterdam (binnen de regio) en overige 

hogescholen (buiten de regio). Niettemin kan ook hier de conclusie 

getrokken worden dat het contact een lokaal fenomeen is. Binnen 

Drechtsteden is significant minder contact dan in de vier regio’s waar 

wel een hogeschool in de hoofdgemeente gevestigd is. Voor Deventer 

blijken de contacten verrassend genoeg het minst regionaal gebonden. 

Het kan zijn, dat hiervoor een organisatorische reden bestaat. De 

hoofdvestiging van Saxion is in Enschede en het kan zijn dat veel 

bedrijven contact met deze vestiging hebben of dat ze misschien 

betrekkingen met Saxion Deventer hebben, maar dat dat niet zichtbaar 

is voor het mkb. 

3.2 Intermediaire organisaties en kennisinstellingen 

Ten opzichte van andere kennisinstellingen en intermediaire 

organisaties doet de hogeschool het goed in het aantal contacten met 

het mkb. De naamsbekendheid van de KvK is logischerwijze bijna 

honderd procent, net als de bekendheid van de brancheorganisatie. Het 

gebruik van deze twee organisatie is respectievelijk 63,3 procent en 

55,2 procent. Het gemiddelde gebruik van de hogeschool komt in dit 

rijtje direct na deze twee bekende en veel gebruikte instellingen. Van de 

groep ondernemers die aangegeven heeft bekend te zijn met de 

desbetreffende organisatie is in Figuur 3 in het rood aangegeven of zij 

ook gebruik hebben gemaakt in het afgelopen jaar van die organisatie. 

Hieruit blijkt dat de hogeschool het niet alleen ten opzichte van de 

universiteit goed doet in aantal contacten, maar ook vergeleken met 

andere belangrijke intermediaire organisaties of kennisinstellingen. 
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Vergelijking hbo en universiteit.  

Voor alle betrokken regio’s geldt dat er meer contacten zijn met 

hogescholen dan met universiteiten. In Groningen is de overlap het 

grootst. Bijna een vijfde (19,5 procent) van alle respondenten heeft 

zowel contact met een hogeschool als met een universiteit (Deventer 

16,6; Drechtsteden 8; Leeuwarden 14 procent). 

De aanwezigheid van een 

universiteit in de directe 

omgeving van het bedrijf 

verklaart voor een groot 

deel de mate van 

samenwerking. Waar in 

Groningen ongeveer een 

kwart van de 

respondenten contact 

heeft met de RUG, is dat 

in Leeuwarden slechts 14 

procent. Echter, ook voor 

deze bedrijven is de RUG 

de meest dichtstbijzijnde 

universiteit. Ook zijn de 

totale contacten met 

universiteiten vanuit het 

mkb in Leeuwarden 

beduidend lager met 

18,3 procent tegen 28,4 

procent in Groningen. In 

Deventer is het 

percentage hoger dan in 

Leeuwarden: 22,3 

Figuur 3. Gebruik en bekendheid (kennis)instellingen onder bedrijven, ten 

opzichte van het gemiddelde gebruik van hogescholen (N=688) 
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Figuur 4. Frequentie en gewogen waardering 

voor hogeschool en universiteit (N=688). 
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Er is een trade-off tussen de 

toegankelijkheid van het hbo 

en hogere kwaliteit op de 

universiteit.  

procent van de respondenten heeft contact met een universiteit. De 

verhouding tussen universiteit en hogeschool is in Figuur 4 

weergegeven. Slechts 5,7 procent van de ondernemers uit Deventer 

heeft enkel contact met universiteiten en niet ook met een hogeschool. 

Meer dan de helft heeft in het afgelopen jaar helemaal geen contact 

gehad met het hoger onderwijs.  

 

Naast de hoeveelheid contacten die bedrijven hebben met universiteit 

en hogeschool is gekeken naar de waardering die bedrijven daaraan 

toekennen5. Het aantal contacten is duidelijk hoger voor hogescholen, 

waar het toegekend belang voor die contacten hoger ligt voor 

universiteiten. Het lijkt erop dat er een trade-off bestaat tussen de 

toegankelijkheid van de instelling, welke beter is op de hogeschool, en 

probleemoplossende capaciteiten ofwel de waargenomen kwaliteit, 

welke hoger is voor universiteiten.  

3.3  Per gemeente 

Deventer 

In Deventer zitten de meeste ondernemingen die hebben aangegeven 

minimaal enkele keren in het afgelopen jaar contact te hebben gehad 

met een hogeschool. Met in totaal 39 procent staat Deventer net boven 

Figuur 5. Hoeveelheid contact en waardering (% antwoordoptie 4 of 5) 

voor hogescholen in Deventer door ondernemers (N=61) 
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Groningen en Leeuwarden. Naast het feit dat er door bedrijven vanuit 

Deventer voornamelijk contact wordt onderhouden met Saxion 

Enschede (Figuur 5) vinden we ook een bijzonderheid in de waardering 

voor de communicatie, zoals kort aangestipt in paragraaf 3.1. Er wordt 

beduidend minder gebruik gemaakt van Saxion Deventer, maar die 

contacten worden wel beter gewaardeerd vergeleken met Saxion 

Enschede. De verderop gelegen vestiging van Saxion in Enschede wordt 

lager gewaardeerd, waar bij andere regio’s geldt dat hoe groter de 

afstand, hoe meer moeite er voor het contact gedaan moet worden, 

waardoor het alleen onderhouden wordt indien het de moeite waard is. 

De keuze voor Enschede heeft waarschijnlijk te maken met het 

onderwijsaanbod en de grootte van de twee vestigingen. Het blijkt dat 

behalve de locatie van de hogeschool ook de organisatie van belang is; 

er is wel contact met Saxion, al is deze niet in de hoofdgemeente 

gelegen. De doorslaggevende factor lijkt echter gelegen in het aanbod 

van studenten. Saxion Enschede heeft een breder aanbod aan 

opleidingen en bovendien ruim twee keer zoveel studenten waardoor 

het voor bedrijven makkelijker is om uit Enschede een student te vinden 

die de juiste opleiding volgt. Dit effect zien we straks bij de andere 

gebieden duidelijk terug voor de hogescholen die buiten de regio vallen 

(de categorie ‘overige’).  

 

Uit de enquête gehouden onder docenten bleek dat veel docenten van 

Saxion Deventer wederkerig contact hebben met het werkveld, in totaal 

77,8 procent. Van deze docenten heeft een ruime meerderheid minimaal 

eens per maand contact en gaat het bij meer dan een kwart van de 

docenten om minimaal tien verschillende bedrijven. Op dit laatste 

aspect scoort Saxion Deventer onder het gemiddelde van de steekproef. 

Over de gehele steekproef genomen heeft 32,1 procent van de docenten 

contact met meer dan tien verschillende bedrijven vanuit zijn of haar 

functie. Het regionale aspect van de contacten tussen hogeschool en 

bedrijf komt ook hier duidelijk naar voren. In totaal bevindt 80 procent 

van alle bedrijven waar de docent contact mee heeft zich in de provincie 

Overijssel.  

 

Drechtsteden 

Dat er in Drechtsteden minder contact is met kennisinstellingen is 

simpel te verklaren doordat het aanbod lager is. Het aanbod aan 

hogescholen dat er wel is, zit in Rotterdam, op twee Pabo-opleidingen 

na. Daarnaast wordt er ook op het DaVinci College een drietal hbo-

opleidingen aangeboden, deze zijn echter niet bekostigd. Het 

toegekende belang aan deze enigszins schaarse contacten is evenwel 

even hoog als in de andere gemeenten, zoals weergegeven in Figuur 6. 

Het geeft aan, dat het hebben van een hogeschool binnen de 

                                                                                                                                            

5 De weergegeven waardering in figuur 4 t/m 8 wordt gevormd door het percentage 

ondernemers dat op een vijfpuntsschaal heeft aangegeven het contact belangrijk of 

zeer belangrijk te vinden (antwoordoptie 4 of 5). 
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gemeentegrenzen waarschijnlijk positieve gevolgen heeft voor het 

aanwezige bedrijfsleven in termen van toegang tot studenten en kennis. 

 

De docenten van de HR hebben ook aangegeven hoeveel en hoe vaak zij 

contact hebben met het mkb. Het aandeel docenten van de Hogeschool 

Rotterdam dat contact heeft met meerdere midden- en kleine bedrijven 

ligt beduidend hoger dan het gemiddelde van de totale steekproef; 40,9 

procent heeft met meer dan tien bedrijven te maken. Deze bedrijven 

zijn echter over het algemeen niet in de Drechtsteden gevestigd 

(slechts 2,7 procent), maar vooral in Rotterdam en de rest van Zuid-

Holland (exclusief Drechtsteden). Aangezien de HR in het interview 

aangaf dat zij Drechtsteden als onderdeel van hun regio zien en hun 

contacten met bedrijven in de gehele regio van de hogeschool zoeken, 

kan hieruit worden opgemaakt dat er te weinig relevant aanbod is in 

Drechtsteden. De bedrijvigheid in Drechtsteden lijkt niet aan te sluiten 

bij de wensen van de HR, dit heeft een onmiskenbare invloed op het 

contact dat geïnitieerd wordt vanuit de instelling.  

Groningen 

Bijna de helft (47,7%) van alle respondenten uit Groningen geeft aan in 

2009-2010 contact te hebben gehad met een hogeschool of universiteit. 

Het totaalpercentage respondenten dat betrekkingen heeft met een 

kennisinstelling blijkt maar licht af te wijken van het percentage 

respondenten dat alleen contact heeft met een Groningse 

kennisinstelling, ofwel de RUG of de HG. Dat betekent dat er vanuit het 

Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen–Assen nagenoeg uitsluitend 

contact wordt onderhouden met de twee instellingen in de hoofdstad 
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van Groningen. Over het algemeen kan dus gesteld worden dat wanneer 

een organisatie uit deze regio contact heeft met een hogeschool er 

gekozen wordt voor de HG, soms in combinatie met nog een tweede 

hogeschool. De stellingname dat er een regionaal effect is in de 

kennisuitwisseling tussen bedrijf en hogeschool wordt daarmee 

onderstreept. In het geval van Groningen kan zelfs gesteld worden dat 

er een sterk lokaal effect is, gezien de impact van de hoofdgemeente in 

dit gebied.  

 

In Figuur 7 wordt ingezoomd op de contacten met de twee instellingen 

in de regio; de Hanzehogeschool en de RUG. Door de aanwezigheid van 

één hbo en één universiteit in Groningen is de eerder genoemde trade-

off (paragraaf 3.2) hier duidelijk zichtbaar. Met de Hanzehogeschool 

wordt meer contact onderhouden, maar valt het toegekende belang van 

deze contacten lager uit dan het toegekende belang voor het contact 

met de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Leeuwarden 

De meeste ondernemers in 

Friesland hebben met hooguit 

één hogeschool contact. De 

populairste hbo-instelling 

daarvoor is de NHL (Figuur 

8). De bedrijven die contact 

hebben met een hogeschool 

buiten de stad Leeuwarden 

richten zich vooral op de 

Hanzehogeschool Groningen.  

 

De focus van de contacten 

van docenten (Stenden) is 

minder sterk op de stad 

gericht dan verwacht. Van de 

geënquêteerde docenten gaf 

twee derde aan contact te 

hebben met één of meerdere 

bedrijven. Bijna een kwart 

van hen heeft zelfs contact 

met meer dan tien bedrijven. 

Ruim een derde van deze 

ondernemingen bevindt zich 

in Friesland. In totaal bevindt 

bijna zestig procent van alle bedrijven waar docenten van Stenden 

contact mee hebben zich in de drie noordelijke provincies. Opvallend is 

het relatief hoge percentage bedrijven dat zich in het buitenland bevindt 

(16,7 procent). Dit komt overeen met de manier waarop Stenden 

zichzelf profileert; als een internationale hogeschool.  

 

Figuur 8. Hoeveelheid contact en 

waardering (% antwoordoptie 4 of 5) voor 

hogescholen door ondernemers in de regio 

Leeuwarden (N=65). 
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De waardering voor de 

kennisinstellingen in 

Leeuwarden is significant 

lager vergeleken met de 

andere regio’s.  

Het is interessant om te kijken of er ook een verschil kan worden 

waargenomen in de waardering die door de respondenten wordt 

uitgesproken over hun contact met de hogeschool. De NHL heeft het 

grootste aandeel van de contacten in Leeuwarden en is tevens de 

grootste van de drie instellingen. Betekent dit echter ook dat men deze 

contacten het hoogst waardeert? Er is hierbij gekeken naar 

respondenten die hebben aangegeven contact te hebben met de 

desbetreffende hogeschool. Opvallend is het hoge belang dat aan 

andere hogescholen dan de drie in Leeuwarden wordt toegekend. De 

extra moeite die bedrijven in deze contacten steken (om de afstand te 

overbruggen) betaalt zich kennelijk uit. Stenden hogeschool en de NHL 

krijgen een overwegend positieve beoordeling, terwijl Van Hall 

Larenstein vaker als onbelangrijk wordt geclassificeerd. Van Hall 

Larenstein is een kleine, specialistische hogeschool waardoor verwacht 

werd dat de gemiddelde waardering juist hoog zou zijn.  

 

Het meest opvallende is echter dat de gemiddelde waardering voor de 

Leeuwarder hogescholen in vergelijking met de andere regio’s 

beduidend lager is. Waar in Leeuwarden maximaal 31 procent van de 

ondervraagden aangeeft dat de contacten van belang zijn voor de 

desbetreffende onderneming, wordt in de overige steden rond de vijftig 

tot zestig procent positief gescoord. Het is onduidelijk waarom de 

respondenten uit Leeuwarden en omgeving dusdanig minder positief 

oordelen over ‘hun’ hogescholen, versus respondenten in de andere 

regio’s. Er zijn geen voor de hand liggende structurele oorzaken 

gevonden. Een mogelijke andere verklaring kan gezocht worden in een 

cultuurverschil onder ondernemers. Er worden door de ondernemers uit 

Friesland namelijk over de gehele linie lagere waarderingen toegekend. 

Niet enkel de verschillende instellingen, maar ook de diverse regionale 

en landelijke instrumenten worden laag gewaardeerd zoals in een later 

hoofdstuk zal blijken. Mogelijk uit men zich in Friesland in algemene zin 

minder positief dan in de andere provincies. Dit is echter moeilijk hard 

te maken binnen dit onderzoek. Niettemin blijft de lagere score een 

opvallende uitkomst. 

3.4  Kenmerken organisaties 

Welke organisaties hebben vooral contact met hogescholen? De 

basisvoorwaarden voor kennisuitwisseling zijn tweeledig. Allereerst 

moet de houder van kennis bereid zijn om deze te delen (Cowan et al., 

2000). Dit geldt zowel voor hogescholen als voor het mkb. Ten tweede 

moet de ontvanger om überhaupt deel te kunnen nemen in het proces 

van kenniscirculatie over voldoende absorberend vermogen beschikken 

en open staan voor nieuwe invloeden (Cowan et al., 2000). 

Absorptievermogen kan worden omschreven als het vermogen van een 

organisatie om de waarde van nieuwe, externe informatie te herkennen, 

verwerken en toe te passen voor commerciële doeleinden (Cohen en 

Leventhal, 1990). 
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De waarde van human capital 

binnen de dienstensector 

resulteert in een groter 

belang aan werkkrachten, dat 

zich uit in een grotere 

behoefte aan stagiaires.  

 

Op het moment dat een organisatie over een grotere absorptiecapaciteit 

beschikt, is zij beter in staat om externe kennis te vergaren en zich in 

een innovatieve samenwerking in te laten (De Jong en Hulsink, 2010). 

Kleine bedrijven hebben over het algemeen minder absorptievermogen 

dan grotere bedrijven. Het mkb mist daardoor vaak de capaciteit om 

met universiteiten in zee te gaan. Het lijkt realistischer dat de kleine 

bedrijven zich richten tot de hogeschool (WRR, 2008). Het 

absorptievermogen is echter niet alleen afhankelijk van de 

organisatiegrootte. De kwaliteit van werknemers kan er grote invloed 

hebben binnen kleine bedrijven (De Jong en Freel, 2010; Schmidt, 

2009). Ook de leeftijd van het bedrijf kan van invloed zijn doordat een 

organisatie leert door ervaring, kennis vergaart door de jaren heen en 

het absorptievermogen afhankelijk is van opgedane kennis (Zahra en 

George, 2002).  

 

Er is een aantal manieren voor organisaties om hun absorptievermogen 

te vergroten. Organisaties kunnen experimenteren met een aanpassing 

in hun patroon op het gebied van: 

1) rekruteren van studenten; 

2) professoren inhuren als consultant; 

3) interne prikkels wijzigen om publiceren aan te moedigen; 

4) participeren in een onderzoeksconsortium; of 

5) participeren in een gezamenlijk onderzoek met onderzoekers van 

hogescholen of universiteiten (Agrawal, 2001). 

 

Naast het absorptievermogen kan ook de sector een rol spelen. Op basis 

van voorgaand onderzoek is een verschil te verwachten in het aantal 

contacten tussen de dienstverlenende sector en de maakindustrie 

(Cowan, et al., 2001; Eurostat CIS, 2009). Traditioneel gezien 

concentreert onderzoek naar kennisuitwisseling zich vooral op de 

maakindustrie. De dienstverlening is echter een groeiende sector en van 

toenemend belang voor vernieuwing binnen een economie (OECD, 

2000). Gezien het belang van human capital binnen de dienstensector in 

vergelijking met de maakindustrie kan worden verwacht dat voor deze 

groep bedrijven in het bijzonder het gebruik van stagiaires en 

afstudeerders belangrijk is.  

 

De kenmerken van belangrijke individuen binnen een klein bedrijf zijn 

eveneens relevant in het beslissingsproces. De ondernemer beïnvloedt 

het management van een bedrijf en de strategische richting (Risseeuw 

en Thurik, 2003). Daarbij geldt dat die invloed groter is naar mate een 

organisatie kleiner is. De karakteristieken van de ondernemer worden 

daarom ook onderzocht. Gebaseerd op het concept van cognitieve 

afstand en padafhankelijkheid kunnen we voorspellen dat jongere, meer 

recentelijk afgestudeerde ondernemers sneller contact zullen opnemen 

met een hogeschool. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die 
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Het opleidingsniveau van de 

ondernemer is van grote 

invloed op het aantal 

contacten en de waardering 

daarvoor.  

De belangrijkste 

determinanten blijken de 

bedrijfsgrootte, de leeftijd 

van de ondernemer en het 

opleidingsniveau van de 

ondernemer. 

zelf op een hogeschool hebben gestudeerd. Voor hen is het 

waarschijnlijker om aansluiting te zoeken bij een hbo-instelling.  

Cognitieve afstand, allereerst, geeft de verschillen in referentiekader 

aan die twee actoren met elkaar hebben. In hun onderzoek geven 

Knoben en Oerlemans (2006) aan dat het, om goed en efficiënt te 

kunnen communiceren en informatie over te dragen, nodig is om over 

een vergelijkbaar – niet per se gelijk – referentiekader te beschikken. 

De cognitieve afstand moet dus laag zijn. Ten tweede kan 

padafhankelijkheid breed omschreven worden als history matters. Het 

betekent dat keuzes worden beïnvloed door beslissingen en ervaringen 

uit het verleden, waardoor een bepaalde voorkeur ontstaat en kan 

voortduren zelfs als er betere alternatieven mogelijk zijn. Met andere 

woorden, er is een aantal organisatorische kenmerken en een aantal 

individuele kenmerken welke invloed kunnen hebben op de beslissing 

om wel of niet contact op te nemen met een hogeschool, resulterend in 

de verwachting voor meer contacten vanuit jongere, hoger opgeleide 

ondernemers.  

  

De resultaten van de enquête bevestigen het beeld hiervoor geschetst. 

De bedrijfsgrootte is duidelijk een belangrijk kenmerk. De gemiddelde 

bedrijfsgrootte van organisaties die contact hebben met een hogeschool 

is tien werknemers, waar bedrijven die geen contact onderhouden 

gemiddeld vijf werknemers hebben. Ook het opleidingsniveau blijkt van 

groot belang. Hbo’ers hebben meer contact met hogescholen. Het 

grootste verschil is in Leeuwarden te zien; waar 36,6 procent van alle 

bedrijven uit de regio Leeuwarden contact heeft met een hbo, ligt dat 

percentage in datzelfde gebied op 54,6 procent van de ondernemers 

met een hbo-opleiding. Het kleinste verschil wordt in Dordrecht 

gevonden met 9,1 procent. Van alle respondenten die hebben 

aangegeven met één of meer hogescholen contact te hebben gehad in 

het afgelopen jaar, is meer dan de helft (51,9 procent) zelf afkomstig 

van een hbo-opleiding. Dit geldt in het bijzonder voor de hogeschool 

waar de ondernemer zelf gestudeerd heeft. Ook respondenten met een 

wo-achtergrond hebben meer dan gemiddeld contact gehad in het 

afgelopen jaar met een hogeschool (28,1 procent). Het type contact dat 

hieruit voortvloeit, zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.  

 

In de dienstensector worden niet beduidend meer contacten gevonden 

dan voor de maakindustrie. Ook het oprichtingsjaar van de organisatie 

en het geslacht van de ondernemer hebben geen rol in het 

beslissingsproces om contact op te nemen met een hogeschool. Wel 

bleek, zoals weergegeven in Tabel 3, dat het gemiddelde afstudeerjaar 

3,5 jaar later is en de gemiddelde leeftijd van de respondent 2 jaar 

jonger is.  
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Slechts 27,5 procent van 

de ondernemers is positief 

over de aansluiting van 

afgestudeerden bij de 

praktijk.  

 Geen contact Wel contact 

Aantal werknemers 4,92 10,15 

Aantal jaar afgestudeerd 24 jaar, 8 mnd 21 jaar, 2 mnd 

Leeftijd 49 jaar, 5 mnd 47 jaar, 1 mnd 

Tabel 3. Gemiddelde waarden voor de variabelen bij wel of geen contact met 

een hogeschool (p <0.05).  

 

Deze constateringen worden verder bevestigd door het regressiemodel 

dat geschat is voor de beslissing om wel of niet contact op te nemen 

met een hogeschool. Dit model is terug te vinden in Appendix 3. De 

belangrijkste determinanten blijken de bedrijfsgrootte, de leeftijd van 

de ondernemer en het opleidingsniveau van de ondernemer.  

3.5 Aansluiting met de praktijk 

Het volgen van een opleiding aan een hogeschool betekent dat je wordt 

opgeleid voor de beroepspraktijk. Het doel van het volgen van een 

dergelijke opleiding is daarmee duidelijk; je kunt na het behalen van je 

bachelordiploma aan de slag binnen het werkveld dat aansluit bij de 

gevolgde studie. Het blijkt echter dat ondernemers die aansluiting nog 

lang niet altijd als goed ervaren. Aan de respondenten werd de 

volgende stelling voorgelegd: ‘De kwaliteiten van pas afgestudeerde 

hbo’ers sluiten goed aan bij de benodigde kennis in de beroepspraktijk.’ 

Slechts 27,5 procent van alle respondenten heeft hier positief op 

geantwoord. Slechts 3,8 procent gaf aan het volledig met de stelling 

eens te zijn. Deze percentages veranderen niet significant op het 

moment dat er alleen wordt gekeken binnen de groep respondenten die 

heeft aangegeven contact te hebben gehad met een hogeschool. Een 

vergelijkbare stelling is de ondernemer voorgelegd over de aansluiting 

van stagiaires. De waardering van de aansluiting van studenten tijdens 

hun stage was vergelijkbaar met de waardering over afgestudeerden: 

31,3 procent oordeelt positief. Dat betekent dat er in de afsluitende 

fase van de opleiding geen verandering wordt gerealiseerd in de 

kwaliteiten van de student om aansluiting te vinden in de 

beroepspraktijk waar hij of zij voor opgeleid is. 

 

De waarde die door bedrijven aan stagiaires en afstudeerders wordt 

toegekend, wordt beïnvloed door bepaalde bedrijfskenmerken en 

karakteristieken van de ondernemer zelf. Er wordt allereerst een 

positieve, significante correlatie gevonden tussen de grootte van het 

bedrijf en het belang dat er aan stagiaires wordt toegekend. Dat 

betekent dat hoe meer werknemers het desbetreffende bedrijf in dienst 

heeft, hoe meer waarde er gehecht wordt aan de stages. Dit verband is 

sterker voor stagiaires van een hogeschool die in de regio gevestigd is, 

dan stagiaires die van verder weg komen. Een zelfde trend is waar te 

nemen wanneer er naar afstudeerders gekeken wordt; hoe groter het 

bedrijf, hoe hoger het belang dat wordt toegekend. Dat de grotere 
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Brancheorganisaties kunnen 

een oplossing bieden voor 

meer overleg en een betere 

afstemming van curriculum 

met vereisten van het 

werkveld.  

bedrijven meer belang hechten aan de stagiaire, daar meer gebruik van 

maken en meer bereid zijn om tijd en middelen te investeren in de 

stagiaire kan worden verklaard door het grotere absorptievermogen. 

Een groter bedrijf heeft meer middelen beschikbaar en meer mensen. 

De investering die het kost om een stagiaire goed mee te laten lopen, 

kost daardoor relatief minder bij een bedrijf met vijftien werknemers 

dan voor een organisatie met vijf werknemers.  

 

Het blijkt dat er een positief verband bestaat tussen het afstudeerjaar 

en het belang wat wordt toegekend aan stagiaires en afstudeerders. De 

relatie houdt in dat hoe recenter de respondent is afgestudeerd, hoe 

meer belang er wordt gehecht aan stagiaires en afstudeerders. Een 

vergelijkbaar resultaat wordt gevonden met de leeftijd van de 

respondent. Hier is een significant, negatief verband te zien; hoe ouder 

de respondent, hoe lager het toegekende belang. Deze resultaten 

passen heel goed binnen de gedachte van cognitieve afstand. Het geeft 

aan, dat een goed alumnibeleid waarbij contact wordt gehouden met 

afgestudeerde studenten die in de beroepspraktijk actief zijn ook voor 

de waardering van de contacten van belang kan zijn. 

 

De ontevredenheid onder ondernemers roept de vraag op of ze bereid 

zijn om zelf te investeren door tijd, geld of andere middelen in te zetten 

om de aansluiting van de student bij de organisatie te bevorderen. Dit 

blijkt het geval te zijn. De meeste ondernemers die gebruik maken van 

een hogeschool zijn bereid om in de student te investeren. Grotere 

bedrijven zijn hier bereidwilliger in dan de kleinere bedrijven. Zij 

investeren vooral tijd van hun personeel. Wanneer de respondent bereid 

is om zijn of haar eigen tijd in de student te steken wordt de bereidheid 

om de tijd van het personeel beschikbaar te stellen tevens hoger.  

 

Bijna de helft van de docenten (46,8 procent) geeft aan regelmatig met 

het werkveld te overleggen om er zorg voor te dragen dat het 

curriculum goed overeenkomt met de eisen en benodigdheden van de 

beroepspraktijk. Gezien de hoge mate van ontevredenheid zou het 

aannemelijk zijn te denken dat het bedrijfsleven ook uit zichzelf contact 

opneemt met de hogeschool voor dergelijke overleggen. Het blijkt 

echter dat 91,1 procent van de docenten aangeeft dat het initiatief voor 

overleg meestal van de hogeschool komt. Hierin ligt ook een 

verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Op het moment dat een 

opleiding onvoldoende opleidt voor een bepaalde sector, hebben ook zij 

een verantwoordelijkheid om aan de bel te trekken. Het initiatief voor 

overleg over de aansluiting van het curriculum zou bijvoorbeeld vanuit 

de brancheorganisaties kunnen komen. Zoals is gebleken aan het begin 

van dit hoofdstuk is de bekendheid van de brancheorganisatie onder 

ondernemers groot en maakt ook ongeveer 55 procent gebruik daarvan. 

Deze organisatie zou een rol kunnen spelen in het verbeteren van de 

kwaliteit van de contacten en de verwachtingen die het bedrijfsleven 

Cognitieve proximity 

beïnvloedt op een positieve 

manier het gebruik en de 

waardering van studenten 

binnen het mkb.  
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heeft ten aanzien van stageplekken en andersoortige contacten met 

hogescholen.  

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat veel kleine bedrijven in de 

vier gemeenten contact hebben met hogescholen, vooral in de directe 

omgeving. Er zit weinig overlap in het contact met de verschillende 

hogescholen. Over het algemeen heeft men met één hogeschool 

contact. Tevens blijkt dat er meer gebruik wordt gemaakt van hbo-

instellingen dan van de universiteit. De waardering van de contacten 

met de hogescholen is over het algemeen voldoende. In Leeuwarden 

worden de contacten relatief laag gewaardeerd, hoewel onduidelijk is 

waarom dit zo is. De contacten met hogescholen die niet in de directe 

omgeving gevestigd zijn, worden in alle regio’s hoog gewaardeerd. Dit 

zou kunnen betekenen dat bedrijven alleen contact zoeken met ver weg 

gelegen hogescholen wanneer dit de moeite is.  

 

Er lijkt een wisselwerking te zijn tussen de toegankelijkheid van een 

instelling en de waargenomen kwaliteit. De hogeschool is beter 

benaderbaar dan de universiteit, maar de laatstgenoemde wordt beter 

gewaardeerd voor de toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering. 

 

Kenmerken  

Meer absorptievermogen binnen een organisatie heeft een positief effect 

op de kennisuitwisseling met hogescholen. De drie belangrijkste 

determinanten voor contact blijken te zijn de bedrijfsgrootte, de leeftijd 

van de ondernemer en het opleidingsniveau van de ondernemer. Deze 

aspecten hebben ook een positieve invloed op de waardering die wordt 

uitgesproken. Over het algemeen wordt er echter vrij negatief 

geoordeeld over de aansluiting van stagiaires en afgestudeerden bij de 

praktijk. 

 

Een belangrijke implicatie die uit de resultaten naar voren komt is het 

belang van een goed ontwikkeld alumnibeleid. Zowel het aantal 

contacten als de waardering ervan wordt positief beïnvloed door 

bekendheid met de hogeschool. Het vasthouden en verder ontwikkelen 

van contact met alumni lijkt dan ook een belangrijke weg om de 

kenniscirculatie tussen hogeschool en bedrijfsleven te stimuleren. 
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4 Kenniscirculatie 

Het belang van kenniscirculatie in de context van de economische 

ontwikkeling is in de inleiding al aan bod gekomen. Kort samengevat 

wordt innovatie gezien als de drijvende kracht van duurzame 

economische ontwikkeling (De Bruin en Lagendijk, 2005). Hierbij is 

kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven een 

belangrijk element. Instellingen in het hoger onderwijs genereren 

unieke en innovatieve kennis (Shane, 2004) en bedrijven kunnen deze 

externe kennis gebruiken in de ontwikkeling van innovaties (Muizer, 

2003). Andersom geldt dit overigens ook. De vernieuwing van 

opleidingen, zeker in het hoger beroepsonderwijs, wordt gevoed door 

kennis vanuit het bedrijfsleven. Via stages, praktijkopdrachten en 

afstudeeronderzoeken zijn studenten een belangrijk onderdeel in dit 

systeem. Zij brengen kennis binnen bij bedrijven, maar koppelen hun 

ervaringen ook terug naar de onderwijsinstelling. Recent is dit systeem 

uitgebreid met meer aandacht voor expliciete mogelijkheden tot 

kenniscirculatie, waarbij lectoraten een belangrijke rol spelen. Concrete 

vragen kunnen bij de lector neergelegd worden en door hem/haar 

onderzocht worden. Ook studenten kunnen hier overigens een rol in 

spelen door deze vragen centraal te stellen in een onderzoek. 

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe belangrijk de verschillende 

typen van contact zijn. In hoeverre loopt contact via studenten in de 

vorm van stages en afstudeerprojecten en in hoeverre is er contact 

gericht op directe kennisoverdracht? 

4.1 Kanalen kenniscirculatie vanuit de opleiding 

Kenniscirculatie kan worden omschreven als het benutten van kennis en 

daarmee het creëren van maatschappelijke en economische waarde. De 

manieren waarop dit plaats kan vinden zijn divers. Vanuit het 

perspectief van de universiteit wordt er vooral gekeken naar publicaties, 

patenten en spin-offs. Er zijn echter andere vormen, die wellicht voor 

het hoger beroepsonderwijs relevanter zijn. Hierbij kan gedacht worden 

aan informele kennisuitwisseling in netwerken of op conferenties, maar 

ook aan stages en afstudeeronderzoeken. VNO-NCW en de HBO-raad 

hebben in 2004 een inventarisatie gemaakt van mogelijke vormen van 

kenniscirculatie, allereerst via de opleiding: 

 

- stage- en afstudeeropdrachten; 

- duale opleidingen; 

- gastdocenten en tijdelijke detacheringen vanuit het 

bedrijfsleven; 

- docentenstages in het bedrijfsleven;  

Hbo-studenten dragen bij 

aan de vernieuwing van het 

curriculum, aan de 

professionalisering van de 

staf en bovenden aan het 

vitaal houden van het mkb.  
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- andere vormen van scholing en verdere professionele 

ontwikkeling; 

- reële cases als basis voor projectonderwijs binnen de 

hogeschool; 

- contacten met het werkveld benutten voor input bij 

curriculumvernieuwing; 

- lectoraat benutten om innovatieve elementen in het curriculum 

in te brengen, mede met ondersteuning van externe 

deskundigen uit het bedrijfsleven die in de kenniskring van het 

lectoraat actief zijn; 

- alumninetwerk gebruiken voor feedback op het curriculum; 

- bezoeken van vakbeurzen en beurspresentaties door docenten 

en studenten; 

- aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs; 

- facility sharing, ofwel het gezamenlijk benutten van apparatuur 

en infrastructuur (zoals simulator voor de maritieme 

opleidingen; voor onderwijsdoelen ontworpen maar overigens 

realistische productie-units voor procesindustrie / flexibele 

productieautomatisering; laboratoriumfaciliteiten); 

- scholing van werkenden en ‘Erkenning van Verworven 

Competenties’ benutten om via de deelnemers een actueel beeld 

te houden van vragen die spelen in bedrijven. 

 

Behalve via het opleiden van studenten kan er ook kenniscirculatie via 

dienstverlening plaatsvinden. De resultaten op basis van de enquête 

voor de aspecten van samenwerking en kenniscirculatie, zoals 

hierboven en hieronder benoemd, worden weergegeven in de Figuren 9 

en 10. 

 

- lectoraten voeren op contractbasis ontwerp- en 

ontwikkelopdrachten uit, de resultaten kunnen vervolgens weer 

ingebracht worden als cases in het onderwijs; 

- inschakelen van hogescholen door het mkb, branches of clusters 

van bedrijven voor opdrachten in het kader van EZ-regelingen 

voor innovatie; 

- het ten behoeve van innovatietrajecten aantrekken door mkb-

ondernemingen van hoger opgeleiden, stagiairs en 

afstudeerders.  

- het bij elkaar brengen en vervolgens informeren van 

ondernemers omtrent nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis; 

- het beschikbaar stellen van kennis middels databanken; 

- het beschikbaar stellen van (test)apparatuur en laboratoria voor 

toegepast onderzoek; 

- het opzetten van applicatiecentra en het organiseren van mkb-

gebruikersgroepen; 

- het stimuleren van (techno-)starters. 

 

4.1.1  Typen contact  

Op basis van de literatuurstudie en het vooronderzoek was de 

verwachting dat organisaties vooral contact hebben met hogescholen in 
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verband met stagiaires en afstudeerders. In principe moet iedere 

student aan de hogeschool minimaal één stage lopen of de 

afstudeeropdracht voor een organisatie schrijven. Ook het aanbieden 

van reële cases aan studenten wordt veel toegepast in het onderwijs. 

Deze twee aspecten zijn onderdeel van de onderwijstaak van de 

hogeschool. In de enquête onder de ondernemers is gevraagd naar het 

type contact dat zij hebben. Hierdoor kunnen we een beter beeld geven 

van de kanalen waarlangs kenniscirculatie plaatsvindt. Dit kan ook als 

referentie dienen in ander onderzoek waarbij de contacten centraal 

staan. 

 

Figuur 9 geeft de typen contacten tussen hogeschool en het mkb. De 

percentages weerspiegelen het aandeel van de bedrijven die het kanaal 

of motief als belangrijk hebben aangeduid. Uiteraard is deze vraag 

alleen gesteld aan bedrijven die contact hebben gehad met een 

hogeschool. De cijfers ondersteunen het beeld dat uit het 

vooronderzoek naar voren kwam. Stagiaires en afstudeerders zijn de 

belangrijkste kanalen waarlangs het mkb contact onderhoudt met een 

hogeschool.  

 

Figuur 9. Typen contacten met een hogeschool, gemarkeerd als belangrijk 

(N=236). 

 

Het belang van onderwijsgerelateerd contact komt duidelijk naar voren. 

Dit is logisch, aangezien onderwijs nog altijd de primaire taak is van 

een hogeschool. De onderste vier mogelijkheden – in het rood 

weergegeven in Figuur 9 – zijn gerelateerd aan onderwijs. De overige 

mogelijkheden waarvan bedrijven gebruik kunnen maken binnen de 

hogeschool zijn in het blauw weergegeven. Het valt onmiddellijk op dat 

contacten in de vorm van stages en afstudeerprojecten in de 

meerderheid zijn. Duale trajecten worden veel minder vaak gebruikt. 

Het belang van de 

onderwijskant versus de 

hogeschool als 

kennisinstelling wordt 
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Veel respondenten hadden geen duidelijk beeld van wat een duale 

student is. 

Het belang van stagiaires en afstudeerders wordt verder onderbouwd 

door beantwoording van een open vraag, waar de ondernemer kan 

aangeven waarom zijn of haar bedrijf contact opneemt met de 

hogeschool. De respons op de open vragen tussen de vier regio’s 

varieerde van 57 respondenten in Groningen tot slechts 12 in 

Drechtsteden. Het meest voorkomende antwoord op deze vraag kan 

inderdaad worden samengevat als contact in verband met stage, ofwel 

het zoeken van een stagiaire ofwel de terugkoppeling van een stage 

richting de hogeschool. Overige type contacten die genoemd werden 

betrof het zoeken van kennis (N=15), netwerkmogelijkheden (N=6), 

rekruteren (N=3), scholing voor werknemers (N=6), het geven van 

gastcolleges (N=7) maar ook dat de hogeschool een klant is van het 

desbetreffende bedrijf (N=7).  

 

Er is geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar voor een dergelijke 

indeling van de mogelijkheden bij een universiteit. Studies over 

kenniscirculatie tussen universiteit en mkb nemen over het algemeen de 

student niet mee. Het richt zich meestal op een deelverzameling van 

een aantal aspecten: patenten, publicaties, advies, (in)formele 

besprekingen, rekruten, licenties, onderzoek en personeeluitwisseling 

(Agrawel, 2001; Cohen et al., 2002; Schartinger et al., 2002). 

Schartinger et al. (2002) neemt wel een vergelijkbaar contacttype mee 

door ook te kijken naar gedeelde promotietrajecten en masterscripties 

als kanaal voor kennisuitwisseling. Ook in dit onderzoek is dit type 

contact belangrijk. Het komt in frequentie na consultancy en na 

gezamenlijke onderzoeken, maar voor gezamenlijke publicaties, training 

of gastcolleges. Binnen de hogeschool volgt advies en (gezamenlijk) 

onderzoek op afstand van stagiaires en afstudeerders. Tussen de vier 

regio’s wordt alleen een significant verschil geconstateerd tussen 

Drechtsteden en de overige gemeentes. Dit negatieve verschil heeft 

vooral betrekking op het aandeel van stages, afstudeeropdrachten en 

gastcolleges en kan worden herleid naar het ontbreken van een 

hogeschool in het gebied.  

4.1.2  Docenten 

Docenten hebben een gevarieerder beeld van de redenen van contact 

dan ondernemers. Zij bevestigen echter wel het belang van contact dat 

via studenten loopt. De twee belangrijkste onderdelen zijn ook volgens 

hen stagiaires en afstudeerders. Daarnaast is scholing van werknemers 

middels de hogeschool een belangrijke reden voor bedrijven voor 

communicatie net als het laten uitvoeren van onderzoek. 

 

Concluderend kan worden vastgesteld dat ook vanuit het oogpunt van 

de docenten de onderwijskant, in het bijzonder stages en 

afstudeeropdrachten, de boventoon voeren. In hoeverre de spreiding 

van de verschillende mogelijkheden binnen de instelling veranderd is 
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ten opzichte van voorgaande jaren, door een beleidsintensivering op 

kennisvalorisatie (OCW, 2008), is moeilijk te bepalen zonder data van 

het startmoment. Het is daarom aan te raden een vergelijkbare 

inventarisatie te maken waarbij de gegevens van dit onderzoek als 

benchmark kunnen worden gebruikt.  

 

Van de andere vormen van kenniscirculatie gebruiken docenten vooral 

reële cases als basis voor projectonderwijs (90,1%). Daarnaast 

benutten docenten in groten getale en op regelmatige basis hun 

contacten in het werkveld voor input bij curriculumvernieuwing (91,9 

procent). Het gebruik van lectoren en alumni ligt lager, maar doen het 

wel goed: respectievelijk 52,7 en 72,7 procent van de docenten maakt 

minimaal enkele keren per jaar gebruik hiervan. Gezien het feit dat nog 

lang niet voor alle vakgebieden binnen de hogescholen een (goed 

functionerend) lectoraat bestaat, is een percentage van meer dan de 

helft van de docenten goed. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven 

is, zijn alumni een belangrijke doelgroep waar het gaat om de 

kenniscirculatie tussen bedrijf en hogeschool. Het is daarom van belang 

dat er aan deze groep aandacht wordt besteed. Behalve het stimuleren 

van de docenten die nu nog geen gebruik maken van het lectoraat en 

het alumninetwerk, valt er met name terrein te winnen door het 

bestaande contact van de docenten te intensiveren.  

Bij kennisvalorisatie wordt er traditioneel veel gekeken naar publicaties 

en patenten. Het schrijven van publicaties wordt door slechts 40,6 

procent van de docenten gedaan, waar tegenover staat dat ze de 

vakliteratuur wel goed bijhouden (94,2 procent van de docenten leest 

Figuur 10. Contacten tussen hogeschool en bedrijf, perspectief docent 

(N=244) 
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publicaties). Het gebruik van patenten ligt erg laag, zowel het 

aanvragen (5,7 procent) als het lezen ervan (8,8 procent). Hieruit blijkt 

wederom een duidelijk verschil tussen de hogeschool en de universiteit. 

Waar nog niet de helft van de respondenten van de hogescholen 

aangeeft publicaties te schrijven, is dit binnen de universiteit een van 

de belangrijkste graadmeters van haar functioneren.  

4.1.1  Het lectoraat 

Het lectoraat bestaat uit lectoren en kenniskringen. Het zijn 

onderzoeksgroepen van hogescholen die op maatschappelijk relevante 

terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de praktijk en 

toegepast onderzoek. In het hoger beroepsonderwijs werken inmiddels 

meer dan vierhonderd lectoren, tegenover twaalf in 2001 toen het 

concept net ingevoerd werd. Aan de lectoraten is een viertal 

doelstellingen verbonden, geformuleerd door het ministerie van OCW, te 

weten (1) de kennisontwikkeling, (2) de professionalisering van 

docenten, (3) de doorwerking in het curriculum en (4) de 

kenniscirculatie6. 

 

De docentenenquête is ook verstuurd naar lectoren. Er zijn 31 ingevulde 

enquêtes teruggekomen van lectoren. Van de lectoren die contact 

hebben met het bedrijfsleven, heeft het grootste deel dat met meerdere 

organisaties in het werkveld, vergelijkbaar met de aantallen onder 

docenten. Er zijn vier lectoren in de steekproef die hebben aangegeven 

geen contact te onderhouden met het bedrijfsleven. Ondanks dat dit 

een heel klein aantal is, is het wel opvallend. Lectoren zijn belast met 

vier taken, zoals hierboven omschreven. Contacten met het werkveld 

zijn van belang in het realiseren van de doelstellingen.  

 

Via persoonlijke contacten in het bedrijfsleven, vakpublicaties, het 

bezoeken van congressen of via studenten blijven lectoren en docenten 

op de hoogte van ontwikkelingen op hun vakgebied. De eerste drie 

genoemde worden door beide veel gebruikt, waarbij de persoonlijke 

contacten met het werkveld en vakliteratuur vooral toegepast worden. 

Informatie verkrijgen via de student wordt significant minder gedaan 

door de lector. Daarnaast konden de respondenten middels een open 

vraag aangeven op welke manier ze op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen in het werkveld. Contacten met collega’s, algemene 

media en een tweede baan of eigen bedrijf worden tevens veel 

genoemd. Al met al kan gesteld worden dat het netwerk van zowel de 

docent als de lector van belang is voor het up to date blijven.  

 

 

6 Uit aanvullend onderzoek (Meerbach, 2010), dat parallel met dit onderzoek heeft 

gelopen, blijkt dat dit volle takenpakket de vaak parttime werkende lectoren 

belemmert in het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven. Om 

kenniscirculatie via lectoraten te vergroten, lijkt het dus belangrijk hun takenpakket 

ook meer hierop toe te spitsen. 

Persoonlijke contacten, 

zowel met het werkveld 

als met collegae, zijn 

belangrijke methoden voor 

docenten om up to date te 

blijven.  
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4.2 Het belang van stages 

In voorgaande twee paragrafen is duidelijk geworden dat studenten en 

afstudeerders voor de hogeschool en voor de ondernemer de 

belangrijkste reden van hun contacten vormen. Het belang van stages 

gaat echter nog verder dan de status van een centraal 

onderwijsonderdeel of als extra hoogopgeleide werkkracht binnen een 

klein bedrijf. Op een hoger niveau, voor de regio als geheel, is het ook 

van belang om studenten vast te houden. Deze hoogopgeleide mensen, 

in bezit van nieuwe en recente kennis, blijven vaak werkzaam bij hun 

stageadres. Voldoende geschikte stageplaatsen dragen eraan bij hbo-

studenten vast te houden in de regio (zie ook Venhorst et al., 2010). 

 

In hoofdstuk 3 kwam in de vergelijking tussen universiteit en 

hogeschool een trade-off naar voren. Met de universiteit wordt minder, 

maar intensiever contact onderhouden dan met de hogescholen. Dit 

correspondeert met het feit dat de contacten met de universiteit hoger 

worden gewaardeerd dan de contacten met de hogeschool. Daarnaast is 

gebleken dat andere onderzoeken naar de relatie tussen universiteit en 

werkveld zich over het algemeen niet bezighouden met studenten 

(Agrawal 2001; Cornett, 2009; Perkmann & Walsh, 2007). Mogelijk zit 

hier een verband tussen. Bedrijven hebben een andere reden om 

contact op te nemen met een hogeschool dan met een universiteit. De 

vraag is waarom het mkb contact legt met de hbo-instelling, vanwege 

de te verkrijgen kennis of omdat ze hoogopgeleide mensen willen 

aantrekken? De studenten zijn in het geval van contacten met de 

hogeschool de belangrijkste reden voor de ondernemer. Hij is niet 

specifiek op zoek naar nieuwe, baanbrekende kennis, maar naar hoger 

opgeleide medewerkers(human capital). De daadwerkelijke 

kennisuitwisseling is relatief beperkt. Contacten en 

samenwerkingsbanden met universiteiten richten zich meer op kennis 

en op onderzoek (De Jong and Hulsink, 2010; Lockett et al., 2008; 

Niosi, 2006; Wright et al., 2004). Dit verschil in het type contact 

resulteert duidelijk in een verschil in waardering (paragraaf 3.2), maar 

werkt ook door op de manier waarop het beleid op innovatie en 

kenniscirculatie vormgegeven moet worden. De hogeschool en 

universiteit behoeven beide een andere aanpak. 

4.2.1  Locaties stageplaatsen 

Veel steden hebben last van de zogenaamde braindrain. Inzicht in het 

stageverblijf van studenten kan hierbij heel waardevol zijn. Er is 

daarom aan de studenten gevraagd of zij op het moment van de 

enquête stage liepen en indien ja, waar hun stageplek gevestigd was. 

Tabel 4 geeft hiervan de resultaten. 

 

Bedrijven nemen contact 

op met de hogeschool 

vanwege de behoefte aan 

een stagiaire. De 

daadwerkelijke 

kennisuitwisseling is 

beperkt.  
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Het aanbod van geschikte 

stageplaatsen is in sterke 

mate bepalend of studenten 

in de nabije omgeving 

blijven. Studenten vinden 

vaak op hun stageplek hun 

eerste baan na afstuderen.  

 

 

  Stad Provincie Nederland Buitenland N 

Deventer 9,4% 47,2% 32,4% 11% 127 

Drechtsteden 6% 68,2% 18,2% 7,6% 66 

Groningen 38,3% 21,3% 34% 6,4% 46 

Leeuwarden 19,8% 28,4% 42% 9,9% 81 

Tabel 4. Locatie stageplaatsen studenten in percentages meetmoment 

november 2009. 

 

Uit de tabel blijkt dat de meeste studenten in de nabije omgeving 

blijven van hun hogeschool. Groningen springt er positief uit wat betreft 

het aantal studenten dat in de stad zelf blijft, Drechtsteden negatief; 

slechts 6 procent van de studenten die op dat moment stage liep 

(studenten van de Hogeschool Rotterdam) deed dat in de agglomeratie 

Drechtsteden. Ook in Deventer blijven relatief weinig studenten in de 

stad voor hun stage. Wanneer we die regio echter uitbreiden tot aan de 

Stedendriehoek, verdriedubbelt dit percentage naar 27,6 procent. Op 

provinciaal niveau blijken de studenten van Stenden, met een 

cumulatief percentage van 48,2 procent, het minst in de provincie stage 

lopen. De studenten van de Hogeschool Rotterdam blijven vooral in 

Zuid-Holland. Een logische verklaring hiervoor ligt in de beschikbaarheid 

van stageplekken in de directe omgeving; in de Randstad zijn er meer 

beschikbare plaatsen waardoor de student niet ver weg hoeft te zoeken. 

Opvallend is dat Groningen wel en Leeuwarden minder van de relatief 

geïsoleerde geografische locatie weet te profiteren. 

4.2.2  Eerste werklocatie  

Na het afronden van de opleiding vertrekt een groot aantal studenten 

uit de studiestad. Het is aannemelijk dat er meer oud-studenten in de 

stad blijven na hun studie op het moment dat de economische structuur 

 

7 Jaartal betreft het jaar waarin de oud-student gevraagd is naar het huidige 

dienstverband. Gemiddeld is het vraagmoment 1,5 jaar na het afstuderen. Gegevens 

op basis van ROA, 2007 (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt), bewerkt 

door Venhorst.  

 2004 2005 2006 2007 

Deventer 8,77 NB 11,11 12,09 

Dordrecht NB NB 23,57 14,63 

Omgeving Dordrecht NB NB 25,71 31,71 

Groningen 28,59 30,39 30,18 29,25 

Omgeving Groningen 15,50 11,3 13,69 14,01 

Leeuwarden 16,19 17,22 17,56 20,55 

Omgeving Leeuwarden 2,78 4,01 3,58 2,51 

Tabel 5. Percentage afgestudeerden nog in de stad werkzaam7 
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goed aansluit bij de aanwezige opleidingen. In Deventer is het aandeel 

afgestudeerden dat in de stad zelf werkzaam blijft het kleinst, in 

Groningen het grootst. De afgelopen jaren ligt het percentage 

afgestudeerden werkzaam in de stad telkens rond 30 procent, zoals is 

weergegeven in tabel 5. 

 

Voor Leeuwarden en Deventer is een stijgend aandeel ‘blijvers’ te zien. 

In Deventer is dit terug te voeren naar een aantal sectoren. Vooral 

Pabo-studenten (van 2,5 procent in 2004 naar 3,1 procent in 2006) en 

studenten in de bouwsector (van 0,5 procent in 2004 naar 2,4 procent 

in 2006)8 blijven na afstuderen in de stad zelf werken. De stijging in 

Leeuwarden is vooral te zien in de economische dienstverlening. Het 

percentage afgestudeerden uit Leeuwarden met een economische 

opleiding ligt al jaren rond 50 procent. Het percentage studenten met 

een economische achtergrond dat daar blijft werken is echter sterk 

gestegen de laatste jaren. Uit ROA-gegevens uit 2007 bleek dat 58 

procent van deze studenten in de stad aan de slag kan. Dit is een mooi 

voorbeeld hoe het aantrekken van bepaalde industrieën de lokale 

economische waarde van een hogeschool kan vergroten. Leeuwarden is 

uitgegroeid tot de tweede kantorenstad van het noorden en dat leidt tot 

meer mogelijkheden voor de afgestudeerden. Opvallend is nog dat een 

laag percentage oud-studenten in de aangrenzende gemeenten 

werkzaam is. Dit gaat om percentages niet hoger dan 4 procent. 

Mogelijkerwijs verhuizen afgestudeerden uit Leeuwarden verder weg 

dan de aangrenzende gemeenten, maar wel binnen Friesland. Studenten 

zien de hele provincie als regio en afstand is wellicht minder van 

belang, zeker als de studenten tijdens de studie niet in de stad zijn 

gaan wonen. 

 

Wanneer er naar Drechtsteden wordt gekeken blijkt dat ongeveer de 

helft van de hbo-studenten uit Dordrecht in Drechtsteden blijft. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat alleen de Pabo in 

Dordrecht wordt aangeboden, een opleiding die op veel locaties te 

volgen is. Dat betekent dat het voor studenten niet nodig is naar een 

andere stad te verhuizen om de opleiding te volgen. Veel studenten die 

ervoor kiezen in Dordrecht de Pabo te volgen, zullen de intentie hebben 

om in de regio te blijven werken.  

 

Tabel 5 geeft aan waar studenten terecht zijn gekomen na hun 

opleiding. Is dat echter ook hun voorkeurslocatie? Tabel 6 beschrijft 

waar studenten het liefst zouden gaan werken na afstuderen.  

 

 

 

 

 

8 Te weinig data beschikbaar over 2007. 



 

48 

 

De huidige en ouderlijke 

woonplaats hebben grote 

invloed op de wensen van 

studenten voor hun eerste 

werklocatie.  

  Stad Provincie Nederland  Buitenland N 

Deventer  3,0% 39,6% 42,9% 11,5% 330 

Drechtsteden 2,9% 64,0% 22,8% 10,3% 133 

Groningen  30,4% 18,7% 39,3% 11,6% 122 

Leeuwarden  5,9% 21,0% 58,0% 15,1% 186 

Tabel 6. Voorkeurslocaties van studenten voor hun eerste baan.  

 

De cijfers laten allereerst zien dat studenten mobieler denken te zijn 

dan ze daadwerkelijk zijn (tabel 5). Alleen in Groningen wil een 

belangrijk aandeel in de stad blijven. Voor de overige regio’s wordt 

duidelijk de voorkeur uitgesproken om niet in de stad te blijven waar 

men nu studeert. Het aandeel dat daadwerkelijk in de nabije omgeving 

wil blijven, is echter beduidend groter. Voor Deventer is behalve de stad 

en de provincie Overijssel ook de Stedendriehoek interessant 

(provinciegrensoverschrijdend). Van de studenten geeft 17,4 procent 

aan binnen de Stedendriehoek te willen gaan werken. Het aandeel van 

studenten van de Hogeschool Rotterdam dat het liefst binnen de 

Drechtsteden een baan vindt telt 10,3 procent. De voorkeur voor een 

bepaalde locatie wordt beïnvloed door de huidige woonplaats van de 

student, maar vooral door zijn of haar woonplaats vóór de aanvang van 

de studie (Venhorst et al., 2010).  

 

In Leeuwarden is het verschil tussen het aantal ‘blijvers’ en de wensen 

van de studenten het grootst. Het geeft aan dat de observaties in Tabel 

5 niet noodzakelijkerwijs betekenen dat de stad ook als aantrekkelijker 

wordt gezien door de studenten. De aantrekkelijkheid van de stad 

verbeteren lijkt dan ook een belangrijke doelstelling. 

4.3 Knelpunten  

Door knelpunten in het onderhouden van contact te identificeren, is het 

mogelijk om actief en gericht te werken aan verbetering, zowel voor de 

gemeente en de hogeschool als het werkveld. Uit het vooronderzoek 

zijn verschillende knelpunten naar voren gekomen, welke zijn samen te 

vatten in drie categorieën: het gebrek aan transparantie van de 

hogeschool, een cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en de instelling 

waardoor de afstemming niet optimaal is en de positionering van de 

hogeschool als onderwijsinstelling (Delfmann et al., 2009). In deze 

paragraaf wordt de mening van de hogescholen en het bedrijfsleven 

besproken. 

4.3.1  Ondernemersperspectief  

De drie belangrijkste obstakels voor contact met de hogeschool zijn, in 

de ogen van de ondernemer, het gebrek aan transparantie binnen de 

hogeschool, tijdgebrek van de ondernemer zelf en het niet bewust zijn 

van de mogelijkheden die een hogeschool te bieden heeft (Figuur 11). 

In tegenstelling tot de verwachtingen gebaseerd op het vooronderzoek, 

Een gebrek aan 

transparantie binnen de 

hogeschool zorgt voor de 

grootste knelpunten in 

contacten tussen werkveld 

en hbo. 
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Docenten zijn bewust van de 

opbrengst die samenwerking 

met het MKB met zich 

meebrengt. Hun gebrek aan 

tijd belemmert echter.  

zien de ondernemers de inrichting van het studiejaar niet als een groot 

probleem. De hogescholen gaven gedurende de interviews aan dat de 

enigszins rigide inrichting van het onderwijsprogramma vaak 

problematisch was; stages moeten starten in september of februari, een 

praktijkopdracht moet afgestemd worden met de timing van het vak in 

het curriculum van de opleiding. Dit probleem blijkt minder groot dan 

het door de instellingen wordt ervaren. Ook het verschil tussen de 

ondernemerscultuur en de cultuur van een onderwijsinstelling blijkt niet 

tot de meest voorkomende problemen te behoren.  

 

4.3.2  Docentenperspectief  

Tijdgebrek, zowel van de docent als van de ondernemer, wordt door de 

docenten aangegeven als belangrijkste struikelpunt in het contact 

tussen hogeschool en kleinbedrijf (figuur 12). Opvallend is dat ook 

lectoren tijdgebrek als het grootste knelpunt ervaren. Ongeveer de helft 

(47 procent) geeft aan dat dit vaak of regelmatig een barrière vormt in 

het contact met het mkb. Dit is zorgwekkend aangezien de contacten 

met het mkb een van de vier doelstellingen is van lectoraten (zie ook 

4.2). Het uitgebreide takenpakket van de lector draagt duidelijk bij aan 

het tekort aan tijd voor contacten met het werkveld. Er wordt veel 

gevraagd van hem, waar nog bij komt dat dat de meeste lectoren in 

deeltijd werken. Dat laatste wordt aangemoedigd om kruisbestuiving 

tussen hogeschool en praktijk te faciliteren. Het heeft echter wel tot 

gevolg dat het takenpakket onder druk komt te staan.  

 

Naast het tijdgebrek, dat ook in de toelichting door veel docenten werd 

benadrukt, kwam een aantal andere aspecten naar voren. Het betreft 

hier bijvoorbeeld de afstemming tussen de wensen van een midden- en 

kleinbedrijf en de hogeschool: “Contact betreft stagebegeleiding in 

bedrijfsleven; belangrijkste knelpunt is de discrepantie tussen (veelal 

theoretische) eisen vanuit de onderwijsstelling en de aansluiting bij het 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inrichting studiejaar

Tijdgebrek hogeschool

Niet bewust opbrengst

Cultuur verschil

Niet bewust mogelijkheden

Eigen tijdgebrek

Gebrek transparantie

nooit zelden af en toe regelmatig vaak

Figuur 11. Door het mkb ervaren knelpunten (N=196) 
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bedrijfsleven.” Of een ander afstemmingsprobleem: “De aansluiting van 

het niveau van studenten op vragen vanuit bedrijfsleven.” Tevens werd 

er regelmatig naar de hogeschool gewezen: “Het probleem is de 

slagkracht van de hogeschool. Het omzetten van een vraag uit het 

bedrijfsleven naar een vak dat in de kwartalen past.” Als laatste werd 

ook de huidige economische crisis een aantal keren genoemd als reden 

dat bedrijven op het moment liever geen stagiaires aannemen en dat 

contact daardoor bemoeilijkt wordt. 

 

4.4 Conclusie 

Overeenkomstig het vooronderzoek komt het belang van het onderwijs 

in het de contacten tussen mkb en hogescholen duidelijk naar voren. 

Het meeste contact vindt plaats in de vorm van stages en 

afstudeerplekken, beide onderdeel van het curriculum van de 

hogeschool. Dit wil overigens nog niet zeggen dat kennisoverdracht 

geen rol speelt. Dat kan ook via stages en afstudeerscripties zijn beslag 

krijgen. Hoewel het onderzoek hierover geen uitsluitsel kan geven, zijn 

er wel aanwijzingen dat de meeste ondernemers dit niet zo zien. Het 

gaat hun vooral om het binnenhalen van hooggekwalificeerde 

werknemers. Het grote belang van stages is overigens vanuit regionaal 

economisch perspectief niet een nadeel; studenten blijven vaak 

werkzaam bij hun stageadres. Het vasthouden van hoogopgeleide 

werknemers is voor steden erg aantrekkelijk. Dit laat onverlet dat 

contacten tussen hogescholen en het mkb vooral nog via de 

onderwijslijn lopen. Hierbij kan wel de vraag gesteld worden of de 

vergelijking tussen deze twee typen terecht is. Er zijn veel meer 

studenten dan dat er kennisvragen bij bedrijven zijn. Uiteindelijk zal 

een beter beeld moeten worden verkregen door binnen de categorieën 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Docent onbewust van de mogelijke opbrengst

Cultuurverschil

Ondernemer onbewust van mogelijke opbrengst

Inrichting studiejaar

Ondernemer onbewust van mogelijkheden

Tijdgebrek van de ondernemer

Tijdgebrek van de docent

nooit zeer zelden af en toe regelmatig vaak

Figuur 12. Knelpunten voor samenwerking, perspectief docent (N=210) 
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van directe kennisoverdracht te kijken hoe de ontwikkelingen in de tijd 

zijn. 

 

Bij het opzetten van de contacten blijken de persoonlijke contacten van 

de docenten en de lectoren het belangrijkst te zijn. Vooral het 

alumninetwerk van de docenten blijkt een goede bron. Ook wordt er 

intern behoorlijk veel gebruik gemaakt van het lectoraat om contacten 

te leggen. Dit geeft nogmaals aan dat het onderhouden van het 

alumninetwerk een belangrijk mechanisme is om input van het 

bedrijfsleven te krijgen. Een goed alumnibeleid lijkt dan ook cruciaal 

voor hogescholen. Oud-studenten zijn niet alleen alumni van de 

hogeschool, maar ook van de studiestad. Voor de gemeente is dit ook 

een interessante groep. ‘Stadsalumni’ blijven wellicht beter betrokken 

bij de gemeente en het zal ook de drempel om contact met de 

opleidingsinstituten op te nemen lager maken. Dit zou een positief 

effect kunnen hebben op contacten op de langere termijn, doordat de 

bestaande contacten versterkt worden en beter verankerd. 

 

Knelpunten  

De knelpunten die uit het vooronderzoek naar voren kwamen (het 

gebrek aan transparantie van de hogeschool, een cultuurverschil tussen 

het bedrijfsleven en de instelling waardoor de afstemming niet optimaal 

is en de positionering van de hogeschool als onderwijsinstelling) worden 

tot op zekere hoogte door de respondenten onderschreven. De drie 

belangrijkste obstakels in de ogen van de ondernemer betreffen het 

gebrek aan transparantie, het tijdgebrek van de ondernemer zelf en 

bovendien dat zij zich niet bewust zijn van de mogelijkheden die een 

hogeschool te bieden heeft. Docenten geven tevens aan dat tijdgebrek 

een belangrijk obstakel is, zowel van de docent als de ondernemer. De 

instelling van lectoren zou een deel van de contacten van de docent 

kunnen opvangen. Zij kampen echter ook met tijdgebrek. De oplossing 

lijkt te liggen in het terugdringen van het aantal taken van de lector dan 

wel het aannemen van lectoren met een groter dienstverband.  
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Nieuwe bedrijven dragen bij 

aan een duurzame regionaal 

economische ontwikkeling.  

Scholing is in sterke mate 

bepalend voor het succes 

van een onderneming.  

 

5 Ondernemerschap 

In hoofdstuk vier is de directe kenniscirculatie tussen hogeschool en het 

bedrijfsleven besproken. De nauwe verbondenheid tussen het 

bedrijfsleven en de inhoud van de studieprogramma’s leidt daarnaast 

tot de verwachting dat de stap van een hbo-instelling naar 

ondernemerschap voor zowel studenten als werknemers relatief klein 

kan zijn. Ondernemerschap is ook een vorm van kenniscirculatie. Via 

een nieuwe organisatie komt nieuwe kennis in het werkveld. Alle 

onderzochte gemeenten hebben een beleid dat erop gericht is 

ondernemerschap te stimuleren. Het draagt bij aan een sterke 

samenleving. Ondernemende mensen hebben een positieve invloed op 

de werkgelegenheid, op de productiviteit en innovatie en zij dragen zo 

bij aan een duurzame economische groei. 

 

Er werd lange tijd gedacht dat grote bedrijven de drijvende kracht 

waren achter vooruitgang. Sinds de jaren zeventig wordt er steeds meer 

nadruk gelegd op de rol van kleine bedrijven (Risseeuw en Thurik, 

2003). Het oprichten van een onderneming wordt door de overheid 

gestimuleerd, omdat er wordt verondersteld dat ook kleine bedrijven 

verantwoordelijk zijn voor economische dynamiek en het scheppen van 

nieuwe banen. Kleinere bedrijven zouden beter in staat zijn zich aan te 

passen aan nieuwe ontwikkelingen en om nieuwe technologieën te 

implementeren (Ramaekers, 2008). Dit idee wordt versterkt voor 

ondernemerschap vanuit het hoger onderwijs. Een grootschalig 

onderzoek van Acs en Audretsch in 1990 toonde aan dat kleine 

bedrijven met hoogopgeleide werknemers een groot aandeel hebben in 

de totale innovatie. 

5.1  Ondernemerschap binnen het curriculum 

De inzet van gemeenten om ondernemerschap te stimuleren beslaat 

niet altijd specifiek ondernemerschap vanuit de hogeschool. Succesvol 

ondernemerschap wordt echter voor een groot deel verklaard door het 

opleidingsniveau en de scholing van de ondernemer. Uit het onderzoek 

van Van der Sluis, Van Praag en Vijverberg (2008) bleek dat het succes 

van de ondernemer een duidelijk verband heeft met zijn opleiding en 

bovendien dat het rendement van een extra jaar onderwijs voor 

ondernemers gemiddeld een stuk hoger is dan voor werknemers. Dat wil 

zeggen dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe groter de kans op 

succes.  

 

Hogescholen zijn ook geïnteresseerd in ondernemerschap, voornamelijk 

vanuit het perspectief van onderwijs. Er bestaat vraag vanuit de 

studenten om les te krijgen op dit gebied. Aandacht voor 
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Ondernemerschap krijgt – 

afhankelijk van de opleiding 

– veel aandacht op het hbo.  

Veel studentondernemingen 

eindigen voor de student is 

afgestudeerd.  

ondernemerschap vanuit de hogeschool kan vorm krijgen door het op te 

nemen in het curriculum. Gemiddeld genomen wordt er door ruim drie 

kwart van de docenten aandacht aan besteed in het onderwijs. Ruim 

een kwart doet dit zelfs dagelijks of wekelijks. De mate waarin dat 

precies gebeurt, is afhankelijk van de opleiding. Bij lerarenopleidingen 

krijgt men weinig tot geen les in ondernemerschap. Bij kunstopleidingen 

wordt hier juist veel aandacht aan besteed. Alle onderzochte 

hogescholen bieden daarnaast een aparte minor ondernemerschap aan. 

Studenten met een bovengemiddelde interesse in dit thema kunnen 

deze minor volgen, ongeacht welke studie zij volgen. Daarnaast kunnen 

studenten kiezen voor een specifieke opleiding als ‘small business’, 

waarbij de gehele opleiding in het teken staat van ondernemerschap. 

Behalve ondernemerschap in de zin van het starten van een 

onderneming, wordt er door de hogescholen ook aandacht besteed aan 

de competentie ondernemerschap. Studenten worden uitgedaagd een 

ondernemende instelling te laten zien.  

5.2  Ondernemerschap buiten het curriculum 

De aandacht voor ondernemerschap betaalt zich ook uit in het 

daadwerkelijk ondernemerschap van de studenten. Op hogescholen ligt 

het ondernemersgehalte het hoogst van alle opleidingen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat 6,8 procent van de studentrespondenten 

(mede)eigenaar van een bedrijf is en is bovendien 11,2 procent bezig 

met het opzetten van een onderneming. Daarnaast is er nog een groep 

van bijna twintig procent die er serieus over nadenkt om direct na het 

afronden van de studie een eigen bedrijf te beginnen. Hier zit enige 

overlap in, maar illustreert wel dat de ‘ondernemersgeest’ onder hbo-

studenten sterk aanwezig is.  

 

De meeste ondernemende studenten zijn te vinden aan de 

Hanzehogeschool Groningen. Bijna 14 procent van de derde- en 

vierdejaars Hanze-studenten heeft op het moment van de enquête een 

eigen bedrijf. Voor de Hogeschool Rotterdam geldt een percentage van 

7,7. Saxion Deventer en Stenden Leeuwarden hebben respectievelijk 

4,6 en 4,1 procent ondernemers onder hun bovenbouwstudenten. Het 

grote verschil tussen de HG en de andere hogescholen kan mogelijk 

gedeeltelijk worden verklaard door de steekproef. Er waren in 

verhouding meer studenten van bedrijfskundige opleiding in Groningen 

die de enquête hebben ingevuld. De invloed van de kunstopleidingen 

voor deze percentages is verwaarloosbaar. Op de gehele steekproef 

onder studenten waren er slechts 10 uit de kunstsector.  

 

Houden hbo-studenten deze ondernemersgeest vast? Tabel 7 geeft de 

ondernemerschapactiviteiten weer, anderhalf jaar na afstuderen. Het 

valt direct op dat het aandeel afgestudeerden met een eigen bedrijf 

aanmerkelijk lager ligt dan het aandeel studenten dat een eigen 

onderneming heeft. Dat betekent dat veel studentbedrijven worden 
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beëindigd vóór of vlak na het afstuderen. Dit hoeft niet direct te 

betekenen dat deze teruggang betekent dat de opgerichte bedrijven niet 

succesvol waren en daarmee een inefficiënt gebruik van middelen en 

bronnen. Er kunnen andere reden aan deze teruggang ten grondslag 

liggen.  

 

Een reële optie is dat de ondernemerschapervaring de studenten 

aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt maakt. Hierdoor kan deze groep 

wellicht juist een goede baan krijgen en wegen de voordelen van 

ondernemerschap hier niet meer tegenop. Daarnaast is het mogelijk dat 

succesvolle studentondernemers hun studie niet afronden om hun 

bedrijf fulltime door te kunnen zetten. Voor deze groep geldt dat zij niet 

in de enquête van het ROA wordt opgenomen. Hoe groot dit aandeel is, 

is echter niet bekend. Ten slotte is het natuurlijk ook mogelijk, dat de 

studentondernemingen niet vitaal genoeg zijn om in het onderhoud te 

kunnen voorzien als men geen student meer is.  

 

 

Het verschil tussen het aantal studentondernemingen en het aantal 

afgestudeerden dat als zelfstandige aan het werk is roept de vraag op in 

hoeverre er dan goed aan gedaan wordt te investeren in 

ondernemerschap gedurende de studie. Het effect van deze investering 

is niet zichtbaar in een directe stijging van het aantal ondernemers na 

het afronden van de studie. De gemeente kan blijkbaar niet een direct 

resultaat verwachten in de vorm van meer ondernemerschap, wanneer 

er een groot aantal ondernemers onder studenten is. Al is het 

kortetermijneffect nagenoeg afwezig, wat het effect is op de lange 

termijn is kan op basis van dit onderzoek niet worden beoordeeld. De 

vraag moet echter gesteld worden in hoeverre het te verantwoorden is 

om ondernemerschap onder hbo-studenten actief te bevorderen zolang 

het onduidelijk is wat het voordeel hiervan kan zijn. Er dient nader 

onderzoek gedaan te worden naar de langetermijneffecten van dit 

stimuleringsbeleid. Mogelijkerwijze maken afgestudeerde hbo’ers die 

gedurende hun opleiding een eigen bedrijf hebben gehad op een later 

punt in hun carrière sneller of relatief vaker de overstap naar 

zelfstandig ondernemerschap. Wellicht zijn ze dan ook meer succesvol 

in het ondernemerschap door het opgedane leereffect gedurende de 

studie. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om een groep 

 

9 Het hoge percentage starters in Deventer in 2007 kan mogelijkerwijs worden 
verklaard door de steekproef. Van het jaar 2007 was N slechts 91, in tegenstelling tot 
711 in 2006 en 924 in 2004. 2006 biedt een waarschijnlijk een representatiever beeld. 

Zelfstandige of freelance 2004 2005 2006 2007 

Deventer9 0,43% NB 2,40% 5,43% 

Dordrecht NB NB - - 

Groningen 3,81% 3,69% 2,50% 2,76% 

Leeuwarden 2,35% 2,80% 2,04% 2,94% 

Tabel 7. Zelfstandigen per stad in percentages (ROA, bewerking Venhorst) 
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studentondernemers gedurende een langere periode te volgen. Op deze 

wijze kan er inzicht worden verkregen in de verschillende 

loopbaanmogelijkheden. Tevens kan er dan bepaald worden in hoeverre 

er sprake is van een leereffect voor de groep die op latere leeftijd 

alsnog een bedrijf start. Daarnaast kan dan aandacht worden besteed 

aan het type bedrijf dat men naast de studie heeft. 

 

De cijfers in tabel 7 laten ook verschillen tussen de gemeenten zien. In 

Dordrecht valt het op dat er geen hbo-starters zijn. In de steekproef 

onder studenten van de Hogeschool Rotterdam blijkt 4,6 procent op dit 

moment een eigen bedrijf te hebben. Deze studenten wonen, studeren 

en werken echter niet in Dordrecht. Dit heeft te maken met het feit, dat 

er vanaf de Pabo weinig studenten de stap naar ondernemerschap 

zetten. Het totaal aantal afgestudeerden dat een eigen onderneming 

start ligt in Groningen rond het landelijk gemiddelde van 2,5 procent10, 

al lijkt dit de afgelopen jaren te dalen. Ook in Leeuwarden ligt het 

percentage zelfstandigen of freelancers rond het landelijk gemiddelde 

(wanneer uitgegaan wordt van cijfers zonder de kunstopleidingen). 

Opvallend is de grote stijging van studentondernemerschap in Deventer. 

Hoewel het niet helemaal duidelijk is waardoor deze is ontstaan, valt 

deze wel samen met een grote inspanning van de hogeschool en de 

gemeente om studentondernemerschap te vergroten. 

 

Om studentondernemerschap te stimuleren zijn de meeste hogescholen 

betrokken bij één of meerdere incubators, georganiseerd vanuit de 

instelling of samen met andere partijen zoals de gemeente. Een 

incubator biedt 

studenten 

ondersteuning door 

het beschikbaar 

stellen van 

bedrijfsruimte en 

coaching. Bij 

dergelijke initiatieven 

wordt over het 

algemeen geen 

onderscheid gemaakt 

tussen studenten van 

universiteit of 

hogeschool. Per 

gemeente zijn er verschillende initiatieven op dit gebied11. Over het 

algemeen kan gesteld worden dat er zeer weinig gebruik wordt gemaakt 

 
10 Ter vergelijking, het landelijk gemiddelde van hbo-starters – afgestudeerden met 
een eigen bedrijf – ligt op 5,5 procent inclusief kunststudenten (of 2,5 procent 
wanneer de kunststudenten buiten beschouwing worden gehouden) (Rameakers, 
2008).  

11 In Appendix 4 is een korte omschrijving te vinden van de regionale instrumenten per 
gemeente. 

 

Naams-

bekendheid 

Gebruik 

Bedrijvenloket Gemeente 61,7% 14,1% 

Ondernemerstreftpunt  42,5% 8,3% 

Subsidie-adviesloket  42% 11,9% 

JBN Groningen  39,5% 1,3% 

Yeah!  38,6% 9,1% 

Talent Pitch Noord  36,3% 4,9% 

CUBE050  32,7% 12,1% 

F-linc 32,7% 5,4% 

Tabel 8. Naamsbekendheid en gebruik – indien 

bekend – regio-instrumenten onder HG studenten 



 

57 

 

van de verschillende organisaties door studenten. Het bedrijvenloket 

voert in Groningen de lijst aan, met een percentage van 14,1 van de 

studenten die bekend zijn met het instrument (dit vertaalt zich in 8,7 

procent van alle studenten uit Groningen). Gezien het aantal studenten 

dat daadwerkelijk een eigen bedrijf heeft of bezig is een bedrijf op te 

zetten, zijn dit geen onverwachte percentages. Met ruim 61 procent 

geniet het bedrijvenloket van de gemeente de grootste bekendheid. In 

Tabel 8 zijn de percentages voor Groningen weergegeven.  

 

In Leeuwarden is het 

opvallend dat de 

naamsbekendheid van 

het gemeenteloket 

(Servicepunt Bedrijven) 

onder studenten 

beduidend lager is dan 

in de overige regio’s. 

Zoals in hoofdstuk 6 zal 

blijken, geldt dit ook 

voor ondernemers uit 

die regio. Door de lage 

naamsbekendheid van 

de instrumenten en daarmee het logischerwijs nog lagere 

gebruikspercentage is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de 

tevredenheid en waardering van de regionale instrumenten in 

Leeuwarden.  

 

Het bedrijvenloket 

van Saxion en dus 

niet die van de 

gemeente heeft de 

grootste 

naamsbekendheid 

onder diens 

studenten. Tevens 

wordt hier het 

meeste gebruik van 

gemaakt. Dit is 

opvallend in vergelijking met de overige regio’s, waar het loket van de 

gemeente het best bekend is en het meest gebruikt blijkt. 12,4 Procent 

van de studenten die bekend is met het kennistransferloket van Saxion 

maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van. Voor de overige 

instrumenten is dit percentage beduidend lager. Zo maakt slechts 4,4 

procent van de studenten die bekend is met het instrument gebruik van 

het bedrijvenloket van de gemeente Deventer. Sinds de start van dit 

onderzoek hebben er nog twee nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden 

in Deventer. Er is een bedrijfsverzamelgebouw geopend en in september 

2010 is het Ondernemershuis van start gegaan waar ondernemers 

 

Naams-

bekendheid 

Gebruik 

Servicepunt Bedrijven  37% 10% 

JBN Fryslan  33,5% 6,3% 

STABLE  33,3% 7,9% 

Talent Pitch Noord  32,3% 3,3% 

BISON  31,2% 10,2% 

Frisjes  30,2% 7% 

F-linc  29,1% 1,8% 

Tabel 9. Naamsbekendheid en gebruik – indien 

bekend – instrumenten onder studenten van 

Stenden. 

 

Naams-

bekendheid 

Gebruik 

Saxion Kennistransfer  56,9% 12,4% 

Bedrijvenloket gemeente  39,7% 4,4% 

Young Business Incubator 34,8% 9,3% 

Virtual Business Incubator  30,7% 2,9% 

IkStartSmart©  28,3% 3,1% 

Tabel 10. Naamsbekendheid en gebruik – indien 

bekend – instrumenten onder studenten van Saxion 

Deventer. 
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De kennis van het bestaan 

van een bepaald instrument 

werkt door op overige 

instrumenten. 

Er is een grote groep hbo-

studenten die zich met 

ondernemerschap 

bezighoudt. 

terecht kunnen met vragen over hun ondernemingsplan, startkapitaal, 

financiering en bedrijfsoverdracht.  

 

De naamsbekendheid van 

de initiatieven in 

Drechtsteden is gemiddeld 

hoger dan in de andere 

drie regio’s. Dit is 

opvallend aangezien het 

instrumenten betreft die 

in Dordrecht zelf of in de 

omgeving plaatsvinden, 

terwijl de enquête is 

ingevuld door studenten 

van de Hogeschool 

Rotterdam. Alleen Area 

010 is in Rotterdam gelokaliseerd en uitgerekend deze bevindt zich 

onderaan het lijstje. Ondanks de goede naamsbekendheid wordt er 

echter geen gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden. Zoals 

eerder vermeld waren er nauwelijks studenten in de steekproef uit 

Drechtsteden Dit gegeven beïnvloedt zeer waarschijnlijk het lage 

gebruik van de instrumenten.  

  

Er is een sterk onderling verband gevonden tussen de bekendheid van 

de verschillende instrumenten. Dat wil zeggen dat wanneer een student 

bekend is met een van de initiatieven de kans aanzienlijk groter wordt 

dat hij/zij ook van andere regionale instrumenten gehoord heeft. Van 

dit verband zou meer gebruik gemaakt kunnen worden door één loket te 

creëren welke goed te vinden is (dat wil zeggen dat deze minimaal goed 

te vinden is met de bekende online zoekmachines) zodat men 

doorverwezen kan worden naar de juiste organisatie. De bekendheid 

van de regionale instrumenten is in lichte mate gerelateerd aan het wel 

of niet hebben van een eigen bedrijf. Deze correlatie gaat echter niet op 

voor het bedrijvenloket van de gemeente.  

5.3 Kenmerken hbo-ondernemers 

In totaal is 27,5 procent van de geënquêteerde studenten op een 

bepaalde manier bezig met ondernemerschap; ze hebben al een eigen 

bedrijf, zijn bezig met de voorbereidingen of willen een bedrijf direct na 

het afstuderen oprichten (Tabel 12). Van deze groep studenten met een 

ondernemersgeest is iets meer dan de helft man (53,3 procent). Dit is 

opvallend, omdat in de gehele populatie van ondernemers mannen 

oververtegenwoordigd zijn (ongeveer 60 procent van alle starters is 

man). Kennelijk lukt het de vrouwelijke studenten minder goed om hun 

ondernemerschapsambities uiteindelijk te realiseren. We zien wel een 

duidelijk verschil in het ambitieniveau. De mannelijke studenten zijn 

gemiddeld genomen ambitieuzer. Studenten die op het moment van de 

 

Naams-

bekendheid 

Gebruik  

Ondernemersloket 

Gemeente  
48,2% 4,5% 

Mentorproject  45,3% - 

Bedrijven Centrum 

Drechtsteden  
45,3% 6,3% 

Young@Business  44,9% 1,6% 

Area 010 43,9% 1,6% 

Tabel 11. Naamsbekendheid en gebruik – 

indien bekend – instrumenten onder 

studenten van HR. 
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In Leeuwarden en Deventer 

blijven meer studenten 

werkzaam dan op basis van 

hun voorkeurlocaties 

verwacht zou worden.  

enquête (mede)eigenaar waren van een bedrijf waren gemiddeld twee 

jaar ouder dan hun studiegenoten zonder eigen bedrijf.  

 

 

De voorkeurslocatie voor een bedrijf – al dan niet in oprichting – laat in 

de vier regio’s een vergelijkbaar patroon zien, met uitzondering van 

Groningen (tabel 13). In Groningen wil een groot deel van de studenten 

het liefst in de stad zelf blijven, in de andere drie steden ligt de grens 

eerder op de provinciegrens. In Deventer is de ambitie om in het 

buitenland een bedrijf op te zetten het grootst. Het is belangrijk voor 

een regio om het gebied aantrekkelijk te maken voor startende 

bedrijven, aangezien, eenmaal gevestigd, de meeste bedrijven vrij 

immobiel blijken (Dahl en Sorenson, 2009). De locatievoorkeuren van 

de ondernemende studenten komt echter grotendeels overeen met de 

voorkeuren van degenen die in loondienst gaan (Tabel 6). We vinden 

hier dus weinig verschillen in de voorkeuren. Het lijkt vooral belangrijk 

te zijn dat de studenten de stad aantrekkelijk vinden om in te wonen.  

 

 Stad Provincie Nederland  Buitenland N 

Deventer  3,9% 45,5% 39,1% 11,5% 330 

Drechtsteden 4,5% 68,4% 22,6% 4,5% 133 

Groningen  35,7% 17,9% 38,4% 8,0% 122 

Leeuwarden  6,5% 20,9% 63,4% 9,1% 186 

Tabel 13. Voorkeurlocaties voor eigen bedrijf van studenten. 

 

Vergeleken met de ROA gegevens (Tabel 5) voor de locatie van de 

eerste baan, blijkt dat er in Groningen ongeveer evenveel 

afgestudeerden daadwerkelijk hun eerste baan vinden als er studenten 

zijn met een voorkeur om in de stad te blijven. Voor Leeuwarden geldt 

ook hier dat er meer afgestudeerden in de stad blijven dan op basis van 

hun voorkeurslocatie het geval zou zijn. Ook in Deventer blijven meer 

studenten na afloop van hun studie in de stad werken. Voor Dordrecht 

is het lastig om een uitspraak te doen, aangezien het om studenten in 

Rotterdam gaat.  

5.4  Conclusie 

Ondernemerschap is van belang voor zowel de betrokken hogescholen 

als voor de gemeenten. Er wordt dan ook veel aandacht aan besteed in 

veel van de onderzochte hbo-opleidingen. Gemiddeld genomen wordt er 

door ruim drie kwart van de docenten aandacht besteed aan 

 Man Vrouw Total 

Bezig eigen bedrijf op te zetten 53% 47% 11,2% 

(mede)Eigenaar van een bedrijf 77,4% 22,6% 6,6% 

Totaal 36,2% 63,8% 100%  

Tabel 12. Man/vrouw verdeling onder ondernemende studenten (N=739)  
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ondernemerschap in het onderwijs. Ruim een kwart doet dit zelfs 

dagelijks of wekelijks. Ook bieden vrijwel alle hogescholen faciliteiten 

aan om ondernemerschap van studenten te faciliteren.  

 

Deze inspanningen blijken zich uit te betalen in een hoog aandeel 

studentondernemers op hogescholen, het hoogste aandeel van alle 

onderwijssoorten. Opvallend is echter, dat na afstuderen een grote 

groep afhaakt. Er wordt een groot negatief verschil waargenomen in het 

aantal afgestudeerden en het aantal studenten met een eigen bedrijf. 

Dat betekent dat veel studentondernemingen worden beëindigd vóór het 

afstuderen. Het is de vraag hoe dit verschil geïnterpreteerd moet 

worden. Het ligt voor de hand te concluderen dat de 

studentondernemingen niet vitaal genoeg zijn om in het onderhoud te 

kunnen voorzien als men geen student meer is. Dan rijst de vraag in 

hoeverre het effectief is te investeren in het stimuleren en faciliteren 

van start-ups onder studenten. Het resultaat op de korte termijn lijkt 

tegen te vallen. De ondernemerschapervaring van studenten zou zich 

echter ook op andere manieren kunnen uitbetalen. Wellicht worden deze 

studenten aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt en vinden ze sneller een 

baan van een goede kwaliteit. Dit kan voor hogescholen een argument 

zijn om ondernemerschap te blijven stimuleren. Het kan ook zijn, dat de 

studenten op de langere termijn eerder geneigd zijn om een nieuw 

bedrijf te starten van hoog niveau. Dit kan voor gemeenten, zeker als 

ze studenten aan zich weten te binden, een argument zijn om 

ondernemerschap onder studenten te blijven stimuleren. De effecten op 

de langere termijn zijn echter nog grotendeels onduidelijk en dit lijkt 

een nuttig en beleidsrelevant onderwerp voor vervolgonderzoek. 
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De hogeschool ziet een 

duidelijke taak voor de 

gemeente weggelegd, het 

bedrijfsleven is verdeeld.  

6 Beleidsinstrumenten kenniscirculatie 

In dit hoofdstuk staan de beleidsinstrumenten centraal die specifiek 

gericht zijn op het stimuleren van kenniscirculatie tussen bedrijven en 

hogescholen. In het vorige hoofdstuk is al een aantal regionale 

beleidsinstrumenten aan bod gekomen vanuit het perspectief van de 

student. In dit hoofdstuk wordt vooral vanuit het oogpunt van de 

ondervraagde ondernemers gekeken hoe bekend en gewaardeerd de 

verschillende beleidsinstrumenten zijn. 

6.1  De rol van de overheid 

Volgens de triple helix theorie van Etzkowitz (2000) valt er veel te 

winnen wanneer de actoren overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen intensief samenwerken om kenniscirculatie te 

bevorderen. Ontwikkeling van trilaterale initiatieven en strategische 

allianties maken het mogelijk om een innovatieve omgeving en een 

sterkere economie te bewerkstelligen. Hoewel dit mooi klinkt in (de 

abstracte) theorie, is de samenwerking in de praktijk lastiger op te 

zetten. Vooral de rol van de overheid hierin is lastig te definiëren. De 

daadwerkelijke kenniscirculatie vindt plaats tussen het bedrijfsleven en 

de kennisinstelling. Is het dan ook niet vooral hun zaak dit goed te 

regelen? Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en 

kennisinstellingen kan echter positieve gevolgen hebben voor de lokale 

economie. Dat is weer in het belang van de gemeente. Uit de 

verschillende interviews blijken de actoren inderdaad te worstelen met 

hun rollen en de grenzen van hun verantwoordelijkheden. 

 

De hogescholen zien een natuurlijke functie voor de gemeenten om het 

bedrijfsleven en de kennisinstellingen bij elkaar te brengen. Ook het 

grootste deel van de ondernemers ziet een rol daarbij weggelegd voor 

de gemeente.. Van de 119 respondenten die de open vraag over de 

verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van 

ondernemerschap vanuit de hbo-instelling hebben beantwoord, geeft 

22,7 procent aan dat het geen taak is van het lokaal bestuur. Wat 

betreft de verantwoordelijkheid op het gebied van kenniscirculatie 

tussen hbo en het regionale bedrijfsleven is een beduidend kleiner 

percentage van mening dat dit niet onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente valt (13,5 procent). Er is dus een breed draagvlak om de 

stad actief een rol te laten spelen in het proces van kenniscirculatie. 

Ideeën over de daadwerkelijke invulling van de gemeentelijke rol blijven 

echter vaag, zowel bij hogescholen als bij ondernemers. Voortdurend 

overleg lijkt dus ook erg belangrijk om de verwachtingen en 

mogelijkheden steeds voor alle partijen duidelijk te hebben. Vooral het 

Akkoord van Groningen (2.0) - waarin gemeente, het academisch 

ziekenhuis (UMCG), de Hanzehogeschool en de universiteit (RUG) een 
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De toegevoegde waarde van 

het gebruik van 

instrumenten wordt laag 

beoordeeld. 

gezamenlijke kennisagenda opstellen en onderhouden - lijkt erg goed te 

werken in dit verband en kan wellicht als een goed voorbeeld dienen 

voor andere gemeenten. Opvallend is wel dat het bedrijfsleven geen 

plaats heeft in dit overlegorgaan. 

6.2  Nationale beleidsinstrumenten 

In het afgelopen decennium zijn vele nationale beleidsinstrumenten 

ontwikkeld ter bevordering van kennisvalorisatie en -circulatie tussen 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Niet alle instrumenten zijn even 

goed bekend onder kleine bedrijven. In onderstaande Figuur 13 zijn op 

volgorde van bekendheid de beleidsinstrumenten weergegeven die 

gericht zijn op het valoriseren van kennis.  

 

De grote en kleine innovatievoucher genieten veruit de grootste 

naamsbekendheid onder het geënquêteerde kleinbedrijf. Deze twee 

instrumenten zijn bij respectievelijk 30 en 31 procent van de 

ondervraagden bekend. Voor de overige instrumenten geldt dat de 

naamsbekendheid laag is. Tevens wordt er een duidelijk verschil 

waargenomen in het gebruik van de instrumenten. De twee 

innovatievouchers hebben wederom het hoogste resultaat, SKE 

(Subsidieprogramma Kennis Exploitatie) wordt door slechts 5,7 procent 

van de ondervraagden gebruikt.  

 

De bijdrage van deze instrumenten voor het functioneren van de 

organisatie wordt in alle vier de regio’s relatief laag beoordeeld. Van de 

Figuur 13. Naamsbekendheid en gebruik van nationale 

beleidsinstrumenten door ondernemers (N=688) 
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Regionale 

beleidinstrumenten zijn 

beter bekend dan de 

nationale instrumenten.  

organisaties welke aan hebben gegeven het middel in het afgelopen jaar 

te hebben gebruikt, geeft iets meer dan een derde aan dat de 

innovatievoucher (zowel groot als klein) waardevol of zeer waardevol is 

geweest voor hun onderneming. De overige vier instrumenten scoren 

beduidend lager met respectievelijk 12, 15,2, 20,5 en 5 procent (op 

volgorde van Figuur 13). Over het algemeen kan worden gesteld dat het 

gebruik van de meeste instrumenten niet als een toegevoegde waarde 

wordt ervaren. Wellicht komen de verwachtingen van de ondernemers 

en de daadwerkelijke mogelijkheden van de hulpmiddelen niet goed 

overeen. 

 

Hoewel de innovatievouchers het best gewaardeerd worden, blijkt ook 

hier nog het grootste deel van de ondernemers deze niet als erg zinvol 

voor hun organisatie te zien. De vouchers worden gebruikt in 

samenwerking met de hogeschool. Het gebruik ervan kan inzicht geven 

in de kennisspreiding tussen bedrijfsleven en hogeschool. Hiervoor zijn 

neerslaggegevens nodig (waar het bedrijf gevestigd is en bij welke 

hogeschool de voucher verzilverd wordt), welke helaas niet beschikbaar 

waren voor dit onderzoek.  

 

Daarnaast is er nog een aantal nationale beleidsinstrumenten dat zich 

specifiek richt op de hogeschool. Het betreft hier, op volgorde van 

bekendheid onder ondernemers; het Partnership Leren Ondernemen, 

RAAK (Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie), 

Actieprogramma Ondernemerschap & Onderwijs en de Valorisatie Grant. 

Het spreekt voor zich dat de bekendheid van deze instrumenten onder 

ondernemers minder groot is, daar ze zich in eerste instantie op de 

kennisinstelling richten. Wanneer ondernemers betrokken zijn bij de 

hogeschool in het kader van een van deze regelingen, is het niet altijd 

duidelijk voor de ondernemer dat dit binnen een stimuleringsregeling 

valt. 

6.3 Regionale beleidsinstrumenten 

De regionale beleidsinstrumenten zijn beter bekend bij de ondernemer 

dan de nationale instrumenten. Waar 38,2 procent van de respondenten 

bekend is met minimaal een van de nationale instrumenten, is meer dan 

de helft (57,6 procent) bekend met een van de regionale 

beleidsmiddelen. We bespreken de uitkomsten hier per gemeente, 

omdat er verschillen zijn in de regelingen die beschikbaar zijn. 
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Deventer 

Ondernemers zijn over de gehele linie het best bekend met het 

bedrijvenloket van de gemeente. In absolute aantallen wordt hier ook 

het meest gebruik van gemaakt. De gemeente helpt bedrijven met 

informatie over subsidies, vergunningen en overige vereisten waar het 

(klein)bedrijf mee te maken krijgt. Het kenniscentrum van Saxion gooit 

tevens hoge ogen zoals blijkt uit Figuur 14. Dit bedrijvenloket van de 

hogeschool biedt een breed palet van diensten aan, voor een brede 

doelgroep. De twee regionale instrumenten met de laagste 

naamsbekendheid richten zich uitsluitend op studentondernemers, 

waardoor zij een vrij exclusieve positie innemen en logischerwijze een 

kleinere naamsbekendheid genieten onder het grote publiek. Studenten 

gaven aan de Young Business Incubator en de Virtual Business 

Incubator in respectievelijk 34,8 en 30,7 procent van de gevallen te 

kennen, een groot verschil met de naamsbekendheid onder de 

ondernemers. Sinds de enquête zijn er in Deventer nog twee nieuwe 

initiatieven gestart die ook in dit rijtje thuishoren (Het Ondernemershuis 

en een nieuw bedrijfsverzamelgebouw) waarover dus geen informatie 

bekend is. 

 

Drechtsteden 

De gemeente in Dordrecht organiseert behalve het bedrijvenloket ook 

een mentorproject, gericht op jonge bedrijven die bijgestaan worden 

door ervaren mensen. Tevens is er een Bedrijven Centrum 

Drechtsteden, dat zich vooral richt op huisvesting. Deze twee 

organisaties, samen met het gemeenteloket zijn tevens het best bekend 

bij Drechtse ondernemers. 

Figuur 14. Bekendheid en gebruik regionale instrumenten in Deventer in 

percentages (N=163) 
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Het bedrijvenloket van de gemeente wordt door 12,9 procent van de 

gebruikers in de steekproef als waardevol of zeer waardevol 

aangemerkt. Het Bedrijvencentrum Drechtsteden heeft een 

vergelijkbare score van 13,6 procent. Alleen het Mentorproject heeft 

een beduidend hoger resultaat van 20 procent van de gebruikers. Het 

valt hierbij echter op dat de mate van ontevredenheid bij deze 

instrumenten erg groot is met respectievelijk 45,2, 59,1 en 55 procent. 

Dat geeft aan dat gebruik van het instrument minder waardevol is 

geweest voor de ondernemers dan gehoopt. Dit duidt erop dat een deel 

van de ondernemingen niet bij de juiste organisatie aanklopt. Voor alle 

vier de regio’s geldt dat de toegekende waardering van de regionale 

instrumenten voorzichtig geïnterpreteerd moet worden gezien het lage 

aantal respondenten. Het geeft echter wel een indicatie van het 

functioneren van de diverse instrumenten. 

 

Groningen 

In Groningen is een groot aantal regionale initiatieven ter bevordering 

van kenniscirculatie en ondernemerschap (figuur 16). Een aantal 

hiervan is specifiek gericht op studenten – al staan ze wel open voor 

andere belangstellenden. De naamsbekendheid van met name die 

initiatieven is erg laag. Het gaat bijvoorbeeld om CUBE050, Talent Pitch 

en Yeah!. Vergeleken met de regionale instrumenten in Deventer die op 

de studenten gericht zijn is er echter geen groot verschil. De 

naamsbekendheid van dergelijke instrumenten is onder het grote 

publiek lager, wat verklaard wordt door het feit dat zij niet 

aangesproken wordt. Ook in Groningen is het bedrijvenloket van de 

gemeente het beste bekend. HanzeConnect van de Hanzehogeschool 

geniet tevens een grote naamsbekendheid. Het gebruik hiervan en 

tevens de waardering voor het gebruik is relatief hoog. Ruim 28 procent 

van de klanten van HanzeConnect geeft aan dat het gebruik van 

Figuur 15. Bekendheid en gebruik regionale instrumenten in 

Drechtsteden in percentages (N=157) 
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toegevoegde waarde is geweest voor de onderneming. Voor het 

gemeenteloket wordt een percentage van 17,9 procent gevonden.  

 

Leeuwarden  

De bekendheid van de regionale instrumenten in Friesland wijkt af van 

de overige steden (figuur 17). Allereerst valt het op dat hier het 

gemeenteloket niet het meest bekend is, deze komt pas op de derde 

plaats. Daarnaast geldt voor alle instrumenten en organisaties in 

Leeuwarden en omgeving dat de bekendheid beduidend lager is, met de 

grootste naamsbekendheid van 25 procent voor het Jonge Bedrijven 
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Figuur 16. Bekendheid en gebruik van regionale instrumenten door 

ondernemers in Groningen in percentages (N=197) 
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Netwerk Fryslân. Ook in hoofdstuk 3 zagen we al een lagere waardering 

van de contacten met hogescholen. De Friese ondernemers lijken 

contacten met externe partijen relatief laag te waarderen. Het is echter 

lastig aan te geven waar deze lagere waardering vandaan komt.  

 

Van de regionale instrumenten in Leeuwarden staat het servicepunt van 

de gemeente op de derde plaats waar het gaat om de bekendheid en 

het gebruik. Wanneer dit in perspectief wordt geplaatst met de 

bekendheid van de vergelijkbare loketten in de overige drie regio’s, 

blijkt het Servicepunt Leeuwarden significant minder bekend te zijn, 

weergegeven in Figuur 18. Bepaalde onderdelen lijken het echter wel 

heel goed te doen in Leeuwarden. Het kenniscentrum Computer Vision 

lijkt heel goed te werken, al wordt hierbij aangegeven dat het sterk 

leunt op het functioneren van één persoon. Bij het wegvallen van een 

dergelijk sleutelfiguur komt het succes direct onder druk te staan.  

 

Om een beter idee te krijgen van de lage waardering en bekendheid van 

de beleidsinstrumenten in Leeuwarden vergelijken we drie regionale 

beleidsinstrumenten die zowel in Leeuwarden als in Groningen 

beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om F-linc (financiering), Jonge 

Bedrijven Netwerk (netwerkactiviteiten) en Talent Pitch Noord (advies). 

Het resultaat is zichtbaar in Figuur 19. Het bevestigt het eerder 

geschetste beeld. De maatregelen zijn minder goed bekend in 

Leeuwarden dan in Groningen. Omdat de promotie van de regelingen op 

eenzelfde manier gebeurt, lijkt er inderdaad een structureel verschil te 

zijn in de waardering en externe gerichtheid van de ondernemers in 

Leeuwarden. Bedrijven in Leeuwarden en omstreken lijken intern gericht 

en minder behoefte te hebben aan input van buiten de organisatie, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Deventer Drechtsteden Groningen Leeuwarden

Figuur 18. Vergelijking bekendheid gemeenteloketten van de 

verschillende steden (N=631) 
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waardoor men niet op zoek gaat naar advies- of netwerkorganisaties. 

Een diepere analyse naar de onderliggende redenen voor de lage 

waardering, lijkt een logische vervolgstap voor de gemeente 

Leeuwarden.  

Implicaties  

Ondernemers zien het als de taak van de gemeente om 

ondernemerschap in zijn geheel te stimuleren en als de taak van de 

hogeschool om ondernemerschap vanuit de instelling te bevorderen. 

Ook zien ze de afstemming tussen hogeschool, bedrijf en lokale 

overheid als taak van de gemeente. Men is echter nog niet van mening 

dat de gemeente haar taken voldoende uitvoert. Meer en betere 

informatievoorziening en het creëren van netwerkmogelijkheden worden 

als belangrijkste methodes gezien voor de gemeente om de 

kenniscirculatie te stimuleren. De meeste opmerkingen van 

ondernemers zijn terug te voeren op communicatie. Ze zijn niet op de 

hoogte van de initiatieven die er al zijn en weten niet waar die 

informatie te verkrijgen is. Er worden nauwelijks verschillen 

geconstateerd tussen de vier regio’s in de geplaatste opmerkingen en 

reacties op de stellingen. Ook deze resultaten zijn echter moeilijk te 

duiden. Ze geven een eenzijdig beeld in die zin dat alleen de visie van 

ondernemers is gevraagd. Een gebrek aan kennis over 

stimuleringsprogramma’s kan natuurlijk ook vanuit een gebrek aan 

kwaliteit of inzet van de ondernemer verklaard worden. Niettemin blijkt 

uit de analyse wel dat een goede en gebundelde communicatie van 

doorslaggevend belang is voor het bereiken van ondernemers.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

F-linc Jonge Bedrijven
Netwerk

Talent Pitch
Noord

Groningen Leeuwarden

Figuur 19. Vergelijking Groningen en Leeuwarden 

(N=180 / N=164) 



 

69 

 

6.4 Conclusie 

De verschillende beleidsinstrumenten gericht op het stimuleren van 

kenniscirculatie zijn over het algemeen bekend bij ongeveer een kwart 

van de ondervraagde mkb-ondernemers. Hoewel niet alle instrumenten 

er op zijn gericht de volledige doelgroep van mkb-ondernemers te 

bereiken, is het algemene beeld toch wel dat de bekendheid van de 

instrumenten laag is. Dit geldt zowel voor nationaal beschikbare 

regelingen als voor de meeste regionale regelingen en loketten. Het 

best bekend zijn de verschillende gemeenteloketten. Het is lastig de 

gevonden cijfers precies te interpreteren. Niet alle regelingen zijn 

relevant voor alle bedrijven en een betere maat zou dan ook zijn om de 

bekendheid te relateren aan de doelgroepen van de regelingen. 

 

De bekendheid met instrumenten lijkt voor een groot deel af te hangen 

van bedrijfsspecifieke kenmerken. Als een ondernemer één instrument 

kent dan is de kans erg groot dat hij/zij ook andere instrumenten kent. 

Dit lijkt dus vooral samen te hangen met de externe gerichtheid van 

ondernemers en minder met de presentatie van de afzonderlijke 

regelingen. Het over de streep trekken van ondernemers lijkt lastig in 

dit verband. Wel geeft het aan, dat het niet zozeer gaat om de 

afzonderlijke presentatie van de instrumenten, maar meer om de 

zelfstandigen bewust te maken van de mogelijkheden. De gemeente kan 

hiervoor gebruik maken van bestaande contacten en ‘natuurlijke 

contactmomenten’ hiervoor benutten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de 

ondernemer die aan het bedrijvenloket staat of bij een jaarlijkse 

netwerkbijeenkomst aanwezig is. 

 

De observatie dat bekendheid met één instrument leidt tot bekendheid 

met meer instrumenten suggereert ook, dat het van belang lijkt om 

presentatie van beleidsinstrumenten te bundelen. Het gaat niet zozeer 

om de presentatie van de instrumenten op zich, maar meer om het 

presenteren van de mogelijkheid. Daarna kan preciezer gekeken worden 

welke instrumenten geschikt zijn voor de ondernemer. Om dit te 

bewerkstelligen lijken loketten waar veel informatie wordt gebundeld 

een goede strategie. Het gemeenteloket is hiervoor een logische 

kandidaat; gemeenten hebben al bedrijvenloketten en de bekendheid 

ervan is relatief goed. Op het moment dat een ondernemer iets nodig 

heeft of informatie zoekt, is tegenwoordig de eerste stap vaak een 

snelle internetzoektocht. Door bedrijvenloketten van gemeenten 

uniform te maken met eenzelfde werkwijze, zelfde benaming – deze 

verschilt in alle vier de betrokken regio’s – en vergelijkbare 

informatievoorziening wordt het voor de ondernemer gemakkelijk om 

het loket direct te vinden. In Groningen is dit proces reeds in gang 

gezet door een samenvoeging van verschillende loketten onder de 

noemer ‘Groningen, City of Talent’. Hier valt inderdaad op, dat niet 

zozeer de maatregelen zelf worden gepresenteerd, maar veel meer een 

concept waardoor ondernemers aangetrokken kunnen worden. 
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Toch is het te eenvoudig om te zeggen dat ondernemers de weg niet 

weten te vinden. Er lijken ook verbeteringen mogelijk binnen de 

regelingen. Bedrijven die ervan gebruik hebben gemaakt geven 

gemiddeld een lage waardering aan de instrumenten. Dit lijkt vooral te 

liggen in een mismatch tussen de verwachtingen van de bedrijven en de 

mogelijkheden binnen de instrumenten. Hier ligt dus een duidelijke taak 

voor de betrokken overheden. Communiceer helder en realistisch over 

de inhoud van de instrumenten en spiegel de bedrijven geen gouden 

bergen voor. 
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7 Conclusie en beleidsimplicaties 

In dit onderzoek is in vier Nederlandse gemeenten (Deventer, 

Dordrecht, Groningen en Leeuwarden) de rol van hbo-instellingen in de 

lokale kenniseconomie onderzocht. Hogescholen krijgen een steeds 

belangrijkere taak in de verspreiding van kennis in de regionale 

economie. Het opleiden van studenten voor de arbeidsmarkt blijft een 

hoofdtaak, maar hogescholen worden ook steeds meer geacht hun 

(onderzoeks)kennis direct te verspreiden naar bedrijven. Dit onderzoek 

heeft zich gericht op twee aspecten hierin: contacten tussen het mkb en 

de hogescholen en de rol van hogescholen in het stimuleren van 

ondernemerschap. 

7.1 Contacten tussen het mkb en hogescholen 

Hogescholen worden door hun focus op de beroepspraktijk gezien als 

een goed benaderbare partner met hoogwaardige kennis voor het mkb. 

Recent beleid, rondom lectoraten bijvoorbeeld, stimuleert hogescholen 

deze partnerpositie uit te bouwen. Dit onderzoek bevestigt het beeld 

van hogescholen als een goede partner voor het mkb ten dele: 

ongeveer 35 procent van de ondervraagde ondernemers onderhoudt 

contact met een hbo-instelling, over het algemeen met de hogeschool in 

de eigen regio. Hiermee hebben midden- en kleine bedrijven vaker 

contact met een hogeschool dan met een universiteit (in dit onderzoek 

als benchmark gebruikt). Inderdaad lijkt het er dus op dat hogescholen 

een toegankelijke partner zijn voor het mkb. Wel wordt het belang van 

het contact met hogescholen door mkb-ondernemers over het algemeen 

lager beoordeeld dan contact met universiteiten. Iets meer dan veertig 

procent van de ondernemers kent een groot belang toe aan hun 

contacten met een hogeschool, terwijl het vergelijkbare cijfer voor 

universiteiten op 55 procent ligt. Het lijkt erop dat er een trade-off 

bestaat tussen toegankelijkheid (beter op de hogeschool) en de 

probleemoplossende capaciteiten ofwel de waargenomen kwaliteit(hoger 

voor universiteiten). Hier ligt voor hbo-instellingen een mogelijkheid tot 

verbetering. 

 

Tussen de vier gemeenten in het onderzoek zijn zowel voor het aantal 

contacten als voor de waardering ervan weinig verschillen gevonden. 

Alleen in de Drechtsteden zijn duidelijk minder contacten. Het 

ontbreken van een breed georiënteerde hogeschool in deze gemeenten 

is hier debet aan. In Leeuwarden bleek de totale waardering van het 

contact lager dan in andere gemeenten. Hiervoor is geen duidelijke 

verklaring te vinden. 

 

Om een beeld te krijgen met welke bedrijven hogescholen voornamelijk 

contact hebben, zijn bedrijfskenmerken gerelateerd aan de kans dat ze 
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contact hebben met een hogeschool. Na bedrijfsgrootte - grotere 

bedrijven hebben vaker contact - blijkt de achtergrond van de 

ondernemer de belangrijkste voorspeller. Als de ondernemer bekend is 

met de hogeschool (door opleiding) is de kans dat er later contact 

ontstaat groter. De ondernemer kent de organisatie en weet de weg om 

contact te leggen. Deze uitkomst geeft aan dat het alumnibeleid van 

hogescholen een belangrijke rol kan spelen bij het versterken van de 

banden tussen hogescholen en het mkb.  

 

Het feit dat kleinere bedrijven minder vaak contact hebben met 

hogescholen dan grotere, kan een insteek zijn voor gemeentelijk beleid. 

Het wil namelijk niet zeggen dat de kleinere ondernemingen het contact 

niet nodig hebben. Een belangrijke reden is dat ze het organisatorische 

vermogen of de capaciteit missen om het contact op te zetten en te 

onderhouden. Ook hebben ze wellicht te weinig werk voor bijvoorbeeld 

een gehele stageplek. De gemeente kan proberen deze problemen op te 

lossen door als tussenpersoon te fungeren om zo de 

capaciteitsproblemen en organisatiemoeilijkheden te verminderen. Dit 

sluit aan bij bestaand beleid voor bedrijfsverzamelgebouwen. Hierin 

worden voorzieningen gedeeld door verschillende kleine bedrijven. Het 

samen organiseren van contacten met hogescholen zou hier onderdeel 

van kunnen worden. Op deze manier worden barrières voor kleine 

bedrijven weggehaald en is de kans op contact met de hogeschool 

groter. Door de ondersteuning zou het voor mkb-bedrijven ook 

eenvoudiger kunnen worden stageplekken aan te bieden. Dit heeft 

positieve effecten voor de lokale economie, omdat de plek waar de 

stage wordt gedaan een belangrijke indicator is voor de latere werkplek. 

Het aanbieden van voldoende stageplekken in de regio kan zo bijdragen 

aan het behouden van deze studenten voor de lokale arbeidsmarkt. 

 

Type contacten 

Voor welk doel worden de contacten die het mkb en de hogeschool 

onderhouden gebruikt? In beleidsdiscussies hierover lijkt het 

overbrengen van kennis van hogeschool naar het bedrijfsleven het 

belangrijkste doel te zijn. Deze kennis kan als input dienen voor 

innovatie en uiteindelijk de concurrentiekracht van de regio en 

Nederland versterken. Dit is ook een belangrijke taak die de lectoraten 

meekrijgen. Dit onderzoek laat zien dat deze specifieke doelstelling nog 

in ontwikkeling is. Verreweg de meeste contacten tussen hogescholen 

en het midden- en kleinbedrijf hebben een onderwijscomponent. Zowel 

de ho gescholen zelf als de ondernemers geven aan dat goedopgeleide 

studenten voor hen van het grootste belang zijn. Voor de hogeschool 

geldt dat hun prioriteit, het onderwijs, gediend is met het uitzenden van 

studenten voor een stage of een afstudeeropdracht. Het mkb profiteert 

van het begeleiden en aannemen van studenten, omdat zij nieuwe 

kennis en arbeidscapaciteit in het bedrijf brengen. In die zin spelen 

stages en afstudeeropdrachten ook een rol in de verspreiding van 

kennis. De meeste ondernemers zijn dan ook bereid om tijd in de 
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begeleiding van de studenten te stoppen. Wel moet gezegd dat er vrij 

negatief wordt geoordeeld over de praktijkrelevantie van de kennis die 

stagiaires en afgestudeerden bezitten. Dit wijst erop dat, hoewel ook in 

stages kennis kan worden overgedragen, het mkb het contact met 

hogescholen (in de vorm van stageplekken en afstudeeropdrachten) 

vooral gebruikt om goede toegang te hebben tot nieuwe werknemers. 

 

Type contacten waar de overdracht van kennis directer in naar voren 

komt zijn er zeker, hoewel ze minder vaak voorkomen dan stages en 

afstudeerplekken. Door ondernemers wordt in gastcolleges regelmatig 

informatie teruggegeven aan de hbo-instelling. Daarnaast – los van het 

onderwijs – komen zaken als scholing, onderzoek en personeel 

rekruteren het meeste voor. De input van het bedrijfsleven en diens rol 

in het vervullen van het onderwijscurriculum laten ook zien dat het te 

beperkt is om alleen te spreken over kennisvalorisatie, waarbij kennis 

van kennisinstellingen de economie in ‘stroomt’. Hogescholen en het 

bedrijfsleven functioneren beiden zowel als bron als gebruiker van 

kennis. Dit wederzijdse systeem wordt beter gevat in de term 

kenniscirculatie. Om dit te begrijpen is het ook van belang beide 

kennisstromen in acht te nemen. 

 

Bovengenoemde uitkomsten roepen een interessante vraag op voor het 

gemeentelijk beleid: Is de focus op kennisuitwisseling terecht? De 

meeste contacten voor het bedrijfsleven lijken vooral gerelateerd aan 

het binnenhalen van goede arbeidskrachten. De ondernemers hebben 

een lage waardering voor de binnengehaalde kennis. Niettemin is de 

arbeidsmarktfunctie van de contacten tussen mkb en de hogescholen 

moeilijk te onderschatten. Door voldoende stage- en afstudeerplekken 

kunnen studenten in de regio blijven en is de kans ook groter dat ze 

daarna een baan daar vinden. Buiten het feit dat het vasthouden van 

een goed opgeleide beroepsbevolking aantrekkelijk is voor een stad, 

kan dit ook zorgen voor vervolgcontact met de hogescholen. Bekendheid 

met de hogeschool is een belangrijke indicator of een ondernemer 

contact opneemt. De kwaliteit en het aantal contacten met hogescholen 

kan zo op de lange termijn omhoog gaan door eerst in te zetten op 

voldoende stagemogelijkheden in de stad. Het direct stimuleren van 

kennisuitwisseling is hierin dan minder belangrijk, maar wordt indirect 

wel degelijk gestimuleerd. Ook lijkt het verstandig om beleid gericht op 

directe uitwisseling van kennis tussen hogescholen en het bedrijfsleven 

te laten voortbouwen op bestaande vormen van contact, stages en 

afstudeerprojecten. Deze zijn bekend bij bedrijven. Vanuit deze 

contacten kunnen dan andere, meer directe vormen van 

kennisoverdracht worden georganiseerd. 

 

Knelpunten 

Er kunnen drie belangrijke knelpunten worden onderscheiden bij het 

ontwikkelen van contacten tussen het mkb en hogescholen. Ten eerste 

zien de ondernemers en de docenten van de hogescholen een 
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cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en de instellingen. Hierdoor zijn 

de verwachtingen van beide partijen soms niet goed op elkaar 

afgestemd en wordt het contact minder goed gewaardeerd. Een goede 

communicatie over de doelen en mogelijkheden is dus erg belangrijk, 

juist ook wanneer hogescholen zich steeds meer als kennisinstellingen 

gaan afficheren. Is deze nieuwe weg voldoende bekend bij het mkb? De 

ondernemers geven inderdaad aan dat een gebrek aan ‘awareness’ voor 

hen een belangrijk obstakel is. De ondernemer ziet (nog) niet alle 

mogelijkheden die de hogeschool te bieden heeft. Dit geeft ook aan, dat 

het kan lonen om vanuit de basis van stages contacten verder uit te 

breiden. De bedrijven kennen de partner en weten wat ze kunnen 

verwachten. 

 

Het tweede knelpunt is de focus van hogescholen op de 

onderwijsdoelen. Qua tijd en financiering is onderwijs nog steeds de 

prioriteit van hogescholen en dat is ook logisch en wenselijk. Het blijkt 

echter dat het nog moeilijk is voor hogescholen om zich ook als 

kennisinstellingen (in plaats van studenteninstelling) te profileren bij 

ondernemers. Een heel praktisch probleem is bijvoorbeeld dat docenten 

aangeven te weinig tijd te hebben om contacten met het mkb te 

ontwikkelen. Zelfs lectoren hebben door hun volle takenpakket last van 

dit probleem, waardoor externe contacten leggen soms lastig is (zie ook 

Meerbach, 2010). Daarbij geldt ook dat de meeste contacten die er zijn, 

gericht zijn op het onderwijsprogramma. Het gevaar bestaat dat 

hierdoor de onderzoekskant onderbelicht blijft. Ook dit draagt bij aan de 

relatieve onbekendheid van wat hogescholen kunnen betekenen voor 

het mkb. Een mogelijke oplossing is om het takenpakket van lectoren 

minder breed te maken en vooral te richten op het uitdragen van de 

hogeschool en de onderzoeksmogelijkheden die er liggen. 

 

Het derde knelpunt volgt uit de vorige twee en behelst een onvoldoende 

transparantie van de organisatie van de hogescholen. Door de focus op 

onderwijs en verschillen in cultuur en de communicatie die hieruit 

volgen, kunnen ondernemers maar moeilijk hun weg vinden bij 

hogescholen. Dit verklaart wellicht ook waarom alumni relatief vaker de 

weg naar een hogeschool weten te vinden. Zij kennen de organisatie en 

vinden zo de juiste contactpersonen. 

7.2 Studentondernemerschap 

Naast contacten met bestaande bedrijven, kan ook ondernemerschap 

kennis van hogescholen economisch actief maken. Studenten of 

werknemers starten hun eigen bedrijf op basis van de kennis die ze op 

de hbo-instelling hebben opgedaan. Dit onderzoek beperkt zich tot 

studentenondernemerschap. Ondernemerschap van studenten is 

aantrekkelijk voor gemeenten, omdat eigen bedrijven meestal worden 

opgericht in de huidige woonplaats van de ondernemer. Ondernemende 

studenten blijven daarom voor een groot deel in de studiestad wonen.  
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Ondernemerschap krijgt, hoewel afhankelijk van de opleiding, relatief 

veel aandacht op hogescholen en dit betaalt zich uit. De meeste jonge 

ondernemers (anderhalf jaar na afstuderen) komen van een hogeschool 

en ongeveer 3,5 procent van alle hbo-afgestudeerden heeft op dat 

moment een eigen bedrijf. Dit is het hoogste percentage van alle 

opleidingstypen. Tijdens de studie liggen deze percentages nog hoger. 

Uit de steekproef in dit onderzoek blijkt dat 6,8 procent van de hbo-

studenten een eigen bedrijf heeft. Daarnaast is nog eens 11,2 procent 

bezig met het opstarten van een onderneming. Ten slotte is er nog een 

derde groep die aangeeft na het afronden van de studie een eigen 

bedrijf te willen starten. Het gat tussen het ondernemerschap tijdens en 

na de studie laat zien dat er een behoorlijk groot verloop is in de groep 

van studentenondernemers. Er is veel uitval na afloop van de opleiding. 

Het is onduidelijk waardoor deze uitval ontstaat. Wellicht krijgen de 

afgestudeerde studenten een baan in loondienst waardoor hun 

‘studentenbedrijf’ niet wordt voortgezet. Een andere mogelijkheid is dat 

de studentondernemingen niet vitaal genoeg zijn om na het afronden 

van de studie voor een levensonderhoud te zorgen. 

 

Deze cijfers doen de vraag rijzen in hoeverre de grote aandacht en 

middelen voor ondernemerschap voldoende opleveren. Er vallen veel 

ondernemende studenten af, waardoor het directe effect relatief klein 

is. Wel zou er een effect op de lange termijn kunnen zijn, omdat deze 

studenten bekend zijn met ondernemerschap. Extra inzicht in de 

ontwikkelingen van deze studentenbedrijfjes is gewenst om de 

opbrengsten voor de lokale economie goed in kaart te brengen. Het zou 

interessant zijn om een groep van ondernemende studenten te volgen 

en te kijken wat hun bevindingen zijn en hoe hun bedrijven zich 

ontwikkelen door de tijd. Ook kan dan duidelijk worden of bedrijfjes die 

in ondernemerschapsprogramma’s participeren beter presteren dan 

bedrijven die dat niet doen. 

 

Locaties 

Opvallend is dat de studentenondernemers in dit onderzoek niet erg 

honkvast zijn. De meeste studenten willen hun bedrijf vestigen in de 

provincie, maar buiten de studiestad. Waarschijnlijk heeft dit te maken 

met remigratie naar de gemeente van herkomst en het starten van een 

bedrijf daar. Studenten uit Leeuwarden willen zelfs in drie van de vier 

gevallen het liefst buiten Friesland een bedrijf opstarten. Alleen 

Groningen is als gemeente in staat ze vast te houden. De meeste 

ondernemende studenten van de Hanzehogeschool willen in Groningen 

blijven. Studentenondernemers laten hiermee een ander gedrag zien 

dan ‘normale’ ondernemers die vaak behoorlijk honkvast zijn. De 

mobiliteit van de studenten en daarmee hun geringe lokale impact is 

een extra reden om de aandacht voor ondernemerschap van studenten 

te heroverwegen. Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat er een groot 

verschil is tussen wens en werkelijkheid. Ook studenten die in 

loondienst werken willen graag de stad verlaten, maar een substantieel 
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aandeel blijft uiteindelijk plakken. Ook de uiteindelijke vestigingslocatie 

van de studentenondernemers kan in een vervolgonderzoek uitgezocht 

worden. 

7.3 Regionale uitstraling 

De regionale uitstraling van de onderzochte hogescholen verschilt nogal. 

Dit lijkt vooral te maken te hebben met de ligging van de onderzochte 

gemeenten. In Deventer en Dordrecht zijn er relatief veel contacten 

tussen de hogescholen en bedrijven in de omliggende gemeenten. In 

Dordrecht komt dat grotendeels door het ontbreken van een hogeschool 

in de stad zelf. Ook is het nabijgelegen Rotterdam een grote concurrent 

wat dit betreft. In Deventer lijken veel contacten via Enschede te gaan, 

omdat daar de grootste vestiging van de Saxion Hogescholen is 

gevestigd. Hier lijkt de verklaring dus vooral in de organisatie van de 

hogeschool te liggen. Voor Groningen en Leeuwarden blijkt duidelijk dat 

het aantal contacten buiten de gemeente klein is. Hier profiteren beide 

steden van hun geïsoleerde ligging. Er zijn weinig alternatieven in de 

nabijheid voor bedrijven. 

 

Deze patronen komen niet alleen tot uitdrukking in de contacten tussen 

bedrijf en hogeschool. De locatie van stageplaatsen volgt eenzelfde 

patroon. Dit is belangrijk, omdat het aanbod van geschikte 

stageplaatsen in sterke mate bepalend is of studenten in de nabije 

omgeving blijven. Studenten vinden vaak op hun stageplek hun eerste 

baan na afstuderen. De locatie van de eerste baan weerspiegelt dit 

inderdaad en hierin is hetzelfde ruimtelijke patroon zichtbaar. In 

Deventer is de ‘braindrain’ het grootst. De aanwezigheid van veel 

alternatieven op redelijk korte afstand (Apeldoorn, Amersfoort, Arnhem, 

Enschede, Hengelo, Nijmegen, Zutphen en Zwolle) geeft de 

afgestudeerde student veel te kiezen zonder grote verhuiskosten. 

Hoewel in Groningen en in mindere mate Leeuwarden het fenomeen 

braindrain hoog op de politieke agenda staat, blijkt het met de 

braindrain voor hbo-afgestudeerden wel mee te vallen. Beide steden 

zijn in staat een groot deel van de afgestudeerde hbo’ers vast te 

houden. 

7.4 Huidige beleidsinstrumenten 

Er bestaat een groot aantal regionale en nationale instrumenten 

waarmee de (lokale) overheid het proces van kenniscirculatie probeert 

te stimuleren. In dit onderzoek is kort aandacht geschonken aan het 

gebruik en de bekendheid van deze instrumenten. Kijkend naar de 

cijfers blijkt de bekendheid en het gebruik ervan laag te zijn. Ruim een 

kwart van de respondenten gaf aan onbekend te zijn met alle genoemde 

beleidsinstrumenten. Het is echter lastig om in te schatten of dit ook 

iets zegt over de effectiviteit van de instrumenten. Ze zijn niet op alle 
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bedrijven gericht. Een opvallend patroon is wel dat regionale middelen 

beter bekend zijn. Daarbij is gebleken dat de bekendheid van een 

willekeurig instrument sterk beïnvloed wordt door de bekendheid met 

andere instrumenten. Dit geeft aan dat bedrijven die eenmaal bekend 

zijn met het systeem en de organisaties goed op de hoogte zijn. Het is 

dus belangrijk om bedrijven kennis te laten maken met een 

beleidsinstrument. Vervolgens is de kans groot dat het bedrijf ook de 

weg naar andere instrumenten weet te vinden. De trend om al het 

bedrijvencontact te laten lopen via één loket lijkt hier goed bij aan te 

sluiten. Ondernemers zijn over het algemeen het best bekend met het 

bedrijvenloket van de gemeente en dit lijkt ook de aangewezen plek om 

het contact met bedrijven op toe te spitsen. 

7.5 Beleidsimplicaties 

In dit rapport zijn twee belangrijke manieren gedefinieerd waarlangs 

hogescholen de regionale economie beïnvloeden. Ten eerste leveren ze 

studenten af die de arbeidsmarktpopulatie van regio’s versterken en 

verversen. Ten tweede kunnen er directe contacten bestaan tussen het 

regionale bedrijfsleven en de hogescholen. Via deze contacten kan er 

kennis overgedragen worden van hogeschool naar bedrijfsleven en, 

zoals benadrukt in dit rapport, ook de andere kant op. Een specifieke 

vorm van dit kanaal is ondernemerschap door hbo-studenten en 

afgestudeerden. Uit bovenstaande conclusies en de rest van het rapport 

zijn enkele velden te formuleren waarop beleid kan worden 

geformuleerd. We presenteren hier geen daadwerkelijke 

beleidsinstrumenten, omdat deze gemeentespecifiek moeten worden 

geformuleerd. Daarbij is het uitwerken van beleid de expertise van de 

gemeentelijke overheden zelf. Wel onderscheiden we zeven 

aandachtsgebieden die vanuit het onderzoek naar voren komen. De 

aandachtspunten kunnen betrekking hebben op elk van de drie 

betrokken actoren: de gemeente, de hogescholen en het mkb. 

Hieronder nemen we de aandachtspunten voor beleid puntsgewijs door: 

 

1. Het tegengaan van braindrain 

Het vasthouden van studenten kan erg positief uitwerken voor de 

stedelijke economie. Deze hoogopgeleide mensen maken de stad 

aantrekkelijker voor bedrijven. Los van dit arbeidsmarkteffect heeft het 

vasthouden van studenten ook een positief effect op de directe 

contacten tussen hogescholen en het mkb. Ondernemers die een hbo-

opleiding hebben gevolgd, hebben in hun werkzame leven vaker contact 

met een hogeschool. Gezien het feit dat deze contacten over het 

algemeen lokaal zijn (in het bijzonder in Groningen en Leeuwarden) kan 

dus verwacht worden dat het vasthouden van studenten ook een 

positief effect heeft op het directe contact tussen hogescholen en mkb. 

Dit betekent dat het beleid rondom kenniscirculatie niet los kan worden 

gezien van het meer algemene beleid gericht op het aantrekkelijk 

maken van de stad voor hoogopgeleide mensen. 
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In lijn met de padafhankelijkheid in de contacten tussen hogescholen en 

mkb lijkt een goed alumnibeleid van belang. De drempel om contact te 

houden met de hogeschool is voor oud-studenten lager dan voor niet-

alumni. Nu al is het alumninetwerk een belangrijke bron voor 

hogescholen en dit kan worden uitgebreid. Dat netwerk zou inhoudelijk 

kunnen worden uitgebreid door ook de stad een prominente rol te 

geven. Oud-studenten zijn dan niet alleen alumni van een hogeschool, 

maar ook van een stad. ‘Stadsalumni’ blijven via dit netwerk op de 

hoogte van ontwikkelingen. Als een dergelijk netwerk kan worden 

gecreëerd, blijven oud-inwoners (studenten) wellicht beter betrokken bij 

de stad en zal ook de drempel om contact met de opleidingsinstituten 

op te nemen kleiner zijn. Dit zou een positief effect kunnen hebben op 

contacten op de langere termijn, doordat de bestaande contacten 

versterkt worden en beter verankerd. 

 

2. Arbeidsmarktbeleid of innovatiebeleid? 

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het mkb in de regio hogescholen 

voornamelijk waardeert vanwege hun positieve effect op de regionale 

arbeidsmarkt. Hogescholen leiden goede arbeidskrachten op. De directe 

contacten met hogescholen om kennis te delen en innovatie te initiëren 

komen minder vaak voor en worden ook minder goed gewaardeerd. De 

vraag dringt zich nu op of het effectief is te blijven inzetten op het 

stimuleren van deze directe contacten gericht op innovatie en leren. Een 

meer indirect beleid gericht op stages en afstudeerprojecten lijkt beter 

aan te sluiten bij de wensen en ideeën van het mkb. Zij zijn op zoek 

naar nieuwe werknemers en via stages en afstudeerprojecten worden 

deze gevonden. Eenmaal bekend met de hogeschool langs deze weg kan 

het contact uitgebouwd worden. Het voordeel is dat bedrijven de weg 

naar hogescholen vinden met een gerichte en duidelijke vraag (een 

stageplek). Dit maakt de eerste communicatie tussen bedrijf en 

hogeschool concreet en helder voor beide partijen. Uiteindelijk kan dit 

ook leiden tot een toename in de meer ‘kennisgerichte’ contacten, 

omdat het contact tussen mkb en hogeschool gelegd is. Dit blijkt een 

belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. 

 

3. Gezamenlijke stagiaires 

De eerste twee beleidsimplicaties leggen veel nadruk op stages en 

afstudeerprojecten. Een probleem voor veel kleine bedrijven is dat de 

begeleiding en rekrutering van stagiaires te veel capaciteit kost gezien 

de omvang van de organisatie. Daarbij kan het voorkomen dat er niet 

voldoende ruimte is voor een volledige stageplek. Dit vormt een 

belemmering voor deze bedrijfjes om contact te zoeken met 

hogescholen. Vergelijkbaar met een bedrijfsverzamelgebouw, waar 

faciliteiten gedeeld worden, kunnen kleine bedrijven stageplekken 

delen. Juist in een verzamelgebouw waar de bedrijven fysiek bij elkaar 

zitten, zou dit georganiseerd kunnen worden. Stageplaatsen organiseren 

blijft een taak van de hogeschool, maar de gemeente kan hierin 
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faciliteren. Dit heeft een belangrijk voordeel voor de gemeente, omdat 

het hebben van een stageplek in de plaats zelf een goede voorspeller is 

voor de plek van de eerste baan. Afgestudeerde studenten kunnen via 

deze weg behouden blijven voor de stad. 

 

4. Communicatie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven weinig kennis hebben 

van de mogelijkheden die hogescholen hun bieden. Daarbij komt ook 

dat hogescholen nog moeite lijken te hebben om die mogelijkheden 

voor het voetlicht te brengen. Hier kan de gemeente een rol in spelen. 

De aanwezigheid van een hogeschool is een goede locatiefactor voor 

bedrijven en het benadrukken van de mogelijkheden die dit biedt kan zo 

ook voor de gemeente interessant zijn. Mogelijkheden voor 

samenwerking met hogescholen zou dan ook in de communicatie naar 

bedrijven meegenomen moeten worden. Van belang is dat daarbij 

doorverwezen kan worden naar een algemeen contactpunt in de 

hogeschool. 

 

5. Studentenondernemerschap 

Bijna alle grote gemeenten in Nederland besteden veel aandacht aan 

het stimuleren van (studenten)ondernemerschap. De gemeenten 

participeren in incubators en subsidieregelingen voor jonge, studerende 

ondernemers. Ook in de hogescholen zelf is hier veel aandacht voor. Dit 

onderzoek laat zien, dat hoewel er relatief veel studentenondernemers 

zijn deze na afstuderen het ondernemerschap weer vaarwel zeggen. Dit 

geeft aan dat, hoewel deze studenten bekend geworden zijn met 

ondernemerschap en dat later wellicht weer oppakken, het korte termijn 

effect relatief klein is, zeker op lokaal niveau. Het effect van jeugdig 

ondernemerschap is wellicht niet direct zichtbaar, maar betaalt zich 

mogelijk later terug. Op basis van dit onderzoek is het echter niet 

mogelijk hier harde uitspraken over te doen. Daarvoor is het nodig om 

een groep jonge (hbo)ondernemers in de tijd te volgen en de 

ontwikkelingen van hun bedrijven te onderzoeken. Het lijkt echter wel 

wenselijk om duidelijk te maken wat precies de doelstellingen van het 

beleid gericht op studentenondernemerschap zijn: de studenten 

ervaring op laten doen met de verwachting dat dit zich later uitbetaalt 

en/of het stimuleren van directe economische dynamiek in de vorm van 

nieuwe bedrijven. Om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke 

effecten is monitoring van de bedrijven van groot belang. 

 

6. Instrumenten 

Naast bilaterale contacten tussen bedrijven en hogescholen bestaan er 

ook contacten die in het kader van specifieke instrumenten 

(bijvoorbeeld de innovatievouchers) tot stand zijn gekomen. Uit het 

onderzoek blijkt aan de ene kant dat deze instrumenten weinig bekend 

zijn, maar ook blijkt dat wanneer een bedrijf bekend is met één 

instrument, de andere instrumenten ook bekend zijn. Het lijkt daarom 

goed om informatie zoveel mogelijk centraal aan te bieden. Door te 
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investeren in één loket per gemeente kan winst worden behaald voor de 

diverse instrumenten. Dit is een streven wat veel gemeenten al hebben 

en het nut hiervan wordt onderschreven in dit onderzoek. Wel is het van 

belang dat het centrale punt duidelijk herkenbaar is en goed bekend. 

Het gemeentelijk bedrijvenloket lijkt de meest voor de hand liggende 

plek om de informatie te bundelen. Gemeenten hebben al 

bedrijvenloketten en deze zijn behoorlijk goed bekend. Het functioneren 

ervan lijkt wel te kunnen profiteren van meer eenvormigheid. Door 

bedrijvenloketten van gemeenten uniform te maken met eenzelfde 

werkwijze, zelfde benaming – deze verschilt in alle vier onderzochte 

regio’s - en vergelijkbare informatievoorziening wordt het voor de 

ondernemer eenvoudig om het loket direct te vinden.  

 

Gezien de regionale neerslag van de kenniscirculatie geniet het de 

voorkeur om de aandacht vooral te richten op regionale instrumenten. 

Deze zijn ook nu al het best bekend onder de ondernemers. Ook kan er 

aan gedacht worden om beleidsinstrumenten gericht op innovatie onder 

te brengen bij de regionale Kamers van Koophandel. Deze organisatie is 

goed bekend en wordt veel gebruikt door het mkb. Regionale uitvoering 

van de innovatievouchers zou, deze ideeën volgend, ook kunnen leiden 

tot een grotere bekendheid. Momenteel is dit een nationaal instrument.  

 

7. Wat is de rol van de gemeente? 

Een belangrijke vraag waarmee de verschillende actoren worstelen is de 

vraag of de gemeente überhaupt een rol moet spelen in het stimuleren 

van contacten tussen bedrijfsleven en hogescholen. De gemeente 

profiteert indirect zeker van een goed contact tussen hogescholen en 

het mkb, maar is niet zelf een partij. Als hogescholen en het midden- en 

kleinbedrijf beide voordelen hebben bij het contact, dan hoeft de 

gemeente daar niet tussen te zitten en zou dat contact ‘automatisch’ 

kunnen ontstaan. Het lijkt dan ook goed om als gemeente nauwkeurig 

aan te geven welke doelen er worden nagestreefd en in hoeverre 

bemiddeling tussen hogeschool en mkb hierbij noodzakelijk is. 

Voortdurend contact met de betrokken partijen (kennisinstellingen en 

bedrijfsleven) in het kader van kenniscirculatie is dan ook erg 

belangrijk. Gezamenlijk kunnen zo de gemeenschappelijke doelen en 

individuele verantwoordelijkheden bepaald worden. Duidelijkheid 

hierover is voor elk van de partijen een vereiste. Ook hier zijn de 

onderzochte gemeenten zich van bewust en kan het onderzoek dus 

gezien worden als een ondersteuning van de bestaande praktijk in de 

gemeenten. 
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Appendix 1. Toelichting hogescholen 

Deventer 

De hogeschool die voor de gemeente Deventer van belang is, is Saxion. 

Deze heeft vestigingen in Apeldoorn, Enschede en Deventer. In de 

strategische visie van de hogeschool voor de periode 2008-2012 staan 

er vijf kernpunten centraal: onderwijsintensivering, een sterke relatie 

met het werkveld, internationalisering, excellentie en 

professionalisering. Ondanks de grootte van de Wellness & Zorg sector 

in de gemeente en de geformuleerde ambities op dit gebied, is het 

aandeel van afgestudeerden uit Deventer slechts 5 procent, waarvan in 

2006 maar 9,1 procent in de stad zelf werkte (ROA, 2007). De grootste 

opleidingen van Saxion Deventer zijn de toerisme gerelateerde 

opleidingen (Facility Management, Hoger Hotelonderwijs en Toeristisch 

en Recreatief Onderwijs).  

 

Dordrecht 

Wanneer er over Dordrecht gesproken wordt op bestuurlijk niveau, 

spreekt men altijd over Drechtsteden. De Drechtsteden bestaan uitzes 

gemeenten die een bestand hebben gesloten om zaken als de 

economische groei, de leefbaarheid en bereikbaarheid gezamenlijk te 

organiseren. Tussen de ambities van Dordrecht en het aanbod aan 

opleidingen in de stad blijkt een grote kloof te bestaan. De gemeente 

Dordrecht heeft vergeleken met de andere steden in dit onderzoek 

namelijk een bijzondere situatie: er is in Dordrecht nog geen hbo-

instelling. Er is één opleiding die in de stad gegeven wordt – de Pabo – 

aangeboden door twee verschillende instellingen: de Hogeschool 

Rotterdam en INHolland. Tevens wordt er per september 2009 vanuit de 

Christelijke Hogeschool Ede een deel van de duale opleidingen 

Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gegeven. 

Deze twee opleidingen lijken wel in de wensen van de gemeente 

tegemoet te komen.  

 

Groningen 

De Hanzehogeschool Groningen (HG) is de grootste hogeschool van het 

Noorden met ruim 23.000 studenten. De HG is de oudste multisectorale 

hogeschool van Nederland, zij bestaan sinds 1798 opgericht door de 

Groninger afdeling van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. De 

opleidingen zijn ondergebracht in achttien schools. De grootste school is 

de Academie voor Gezondheidsstudies met 2.587 studenten in 2007, 

gevolgd door het Instituut voor Bedrijfskunde met 2.358 studenten. 

Daarnaast zijn de Academie voor Sociale Studies (1.933) en het 

Instituut voor Communicatie & Media (1.832) twee grote schools 

(Hanzehogeschool, 2007). ‘Healthy aging’ is een thema dat terugkomt 

bij de Academie voor Gezondheidsstudies, energie valt onder de school 
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Instituut voor Life Science & Technology. Bij de laatstgenoemde waren 

in 2007 452 studenten ingeschreven en zijn er 58 afgestudeerd.  

 

Leeuwarden  

Leeuwarden huisvest drie hogescholen, waar in totaal bijna 18.000 

studenten aan studeren: Stenden, de Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden (NHL) en Van Hall Larenstein. Stenden is met ingang van 1 

januari 2008 ontstaan uit een fusie tussen het voormalig CHN en de 

Hogeschool Drenthe. De hoofdvestiging van Stenden is gevestigd in 

Leeuwarden Daarnaast zijn er opleidingen in Groningen, Emmen en 

Assen. Stenden is een hogeschool die zich duidelijk ook internationaal 

profileert met vijf vestigingen in het buitenland (Doha, Bangkok, Port 

Alfred en Bali). De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is een 

middelgrote hogeschool bestaande uit vier instituten: Educatie en 

Communicatie, Zorg en Welzijn, Techniek en Economie en Management. 

Van Hall heeft een specialistisch aanbod. Zij richten zich op natuur en 

omgeving, de gezondheid van mens en dier en op verantwoord 

ondernemerschap. De instelling is onderdeel van de universiteit in 

Wageningen, heeft tevens een vestiging in Velp en telt in Leeuwarden 

ongeveer 2000 studenten. Aangezien de enquête alleen bij Stenden 

uitgezet kon worden, zullen de NHL en Van Hall Larenstein verder 

grotendeels buiten beschouwing worden gehouden. 
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Appendix 2. Beschrijvende statistieken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogeschool Rotterdam Valid 
Percent 

Instituut voor Engineering en Applied Science 
8,3 

Instituut voor Commercieel Management 10,4 

Instituut voor Financieel Management 7,6 

Instituut voor Managementopleidingen 4,9 

Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde 16,7 

Instituut voor Lerarenopleidingen 8,3 

Rotterdam Business School 8,3 

Instituut voor Communicatie, Media en 
Informatietechnologie 9,0 

Instituut voor Sociale Opleidingen 17,4 

Instituut voor Gezondheidszorg 2,8 

Willem de Kooning Academie -art, media, design & 
leisure 4,9 

Overig, namelijk: 1,4 

Total 100,0 

Saxion Deventer Valid 
Percent 

Accountancy ,6 

Bedrijfseconomie 2,3 

Bedrijfskundige Informatica ,9 

Biologie en Medisch 3,4 

Chemie ,9 

Commerciële Economie 4,6 

Facility Management 11,2 

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 15,8 

Human Resource Management (Personeel en Arbeid) 14,0 

Informatiedienstverlening en -management 2,9 

International Business and Management Studies 2,6 

Laboratoriumonderzoek ,6 

Milieukunde 2,6 

Pedagogische Studies (3PS) ,3 

Propedeuse Psychologische en ,9 

Ruimtelijke Ordening en Planologie 4,6 

Small Business & Retail Management ,3 

Technische Bedrijfskunde 2,6 

Toegepaste Psychologie ,9 

Verpleegkunde Flexis binnen de GGZ ,3 

Verpleegkundige (HBO-V) 5,7 

Overig, namelijk: 22,3 

Total 100,0 
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Hanzehogeschool Groningen Valid 
Percent 

Academie Minerva 2,4 

Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele 
Techniek 7,1 

Academie voor Gezondheidsstudies 7,1 

Academie voor Sociale Studies 1,6 

Academie voor Verpleegkunde 6,3 

Instituut voor Bedrijfskunde 12,7 

Instituut voor Communicatie & Media 6,3 

Instituut voor Engineering 5,6 

Instituut voor Facility Management 5,6 

Instituut voor Financieel Economisch Management 7,1 

Instituut voor Informatie- en 
Communicatietechnologie 4,8 

Instituut voor Life Science & Technology 1,6 

Instituut voor Marketing & Management 15,1 

Instituut voor Rechtenstudies 6,3 

Instituut voor Sportstudies 4,8 

International Business School 3,2 

Pedagogische Academie 1,6 

Overig, namelijk: ,8 

Total 100,0 

Stenden hogeschool Leeuwarden Valid 
Percent 

Christelijke Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 
(Pabo) 

4,6 

Creatieve Therapie 4,1 

Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 4,1 

International Business and Management Studies 1,5 

Media en Entertainment Management 10,3 

Office Management 3,1 

Personeel en Arbeid 2,6 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening 11,9 

Small Business en Retail Management 5,2 

Hoger Hotelonderwijs 34,5 

Vrijetijdsmanagement 17,0 

Overig, namelijk: 1,0 

Total 100,0 
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Appendix 3. Regressieanalyse 

Logistische regressieanalyse: Determinanten voor de keuze voor contact 

met een hogeschool. 

 

Model 1 Model 2 Model 3 
Variabelen 

B (S.E.) B (S.E.)  B (S.E.) 

Aantal werknemers 0,07 (0,016)*** 0,063 (0,012)*** 0,067(0,012)*** 

Sector (diensten) Ref* x x 

  Sector (maakindustrie) -0,524 (0,319) x x 

  Sector (overig) 0,237 (0,253) x x 

Leeftijd bedrijf -0,01 (0,005)** x x 

B
E
D
R
IJ
F
S
K
E
N
M
E
R
K
E
N
 

Locatie (0 = 
hoofdgemeente) -0,348 (0,236) -0,453 (0,202)** x 

          

Afstudeerjaar 0,012 (0,02) x x 

Geslacht (0 = men) 0,218 (0,282 x x 

Leeftijd respondent -0,003 (0,021) -0,021 (0,009)** -0,021 (0,09)** 

Opleiding (geen) Ref *** Ref *** Ref *** 

  
Opleiding (laag en 
middelbaar) 0,696 (0,539) -0,19 (0,38) 0,231 (0,367) 

  Opleiding (hbo) 1,695 (0,5)*** 1,479 (0,339)*** 1,466 (0,33)*** 

O
N
D
E
R
N
E
M
E
R
S
K
E
N
M
E
R
K
E
N
  

  Opleiding (wo) 1,79 (0,532)*** 1,457 (0,366)*** 1,444 (0,355)*** 

          
Percentage Correct (60,9 
in een leeg model) 71,5 69,2 72,1 

N 435 572 596 

  

R2 Nagelkerke 0,255 0,272 0,222 

*, **, *** Statistisch significant op het niveau van 10%, 5% en 1% respectievelijk.  
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Appendix 4. Regionale instrumenten 

Deventer 

- IkStartSmart©: biedt informatie, contactpersonen, ervaren 

coaches, trainingen én brengt starters in contact met andere 

beginnende ondernemers. 

- Bedrijvenloket gemeente Deventer: informatie over en inzicht in 

alle regels, vergunningen, vereisten en subsidies. 

- Young Business Incubator: goedkope huisvesting voor 

studentondernemers. 

- Virtual Business Incubator: huisvesting van studentondernemers 

binnen andere organisaties. 

- Saxion Kennistransfer / bedrijvenloket: vinden van trainingen, 

onderzoek laten uitvoeren, vinden van stagiaires.  

 

Drechtsteden 

- Ondernemersloket Gemeente Dordrecht 

- Mentorproject (vanuit de gemeente): ervaren kennisdragers 

reiken jonge ondernemers de helpende hand op het terrein van 

marketing & verkoop, business planning en ontwikkeling, 

organisatie & management en automatisering. 

- Young@Business: klankbord tussen de gemeente Dordrecht en 

ondernemers die tussen de nul en vijf jaar actief zijn. 

- Bedrijven Centrum Drechtsteden: het vinden van een passende 

bedrijfsruimte, kennis uitwisselen, samenwerken, secretariële 

diensten, of een advies van een ervaren business coach. 

- Area 010: biedt de beginnende ondernemer werkplek, netwerk 

en begeleiding. 

- Centrum Externe betrekkingen (Hogeschool Rotterdam): 

toegangspoort tot de hogeschool. 

- Service Centrum Ondernemen (voormalig Inholland mkb- loket 

Rotterdam): trainingen, informatie en koppeling student en 

ondernemer voor stages en afstudeeropdrachten.  

 

Groningen 

- Bedrijvenloket gemeente Groningen: informatie over en inzicht 

in alle regels, vergunningen, vereisten en subsidies. 

- CUBE050 (voormalig StudEnteprise): huisvesting en 

begeleiding.  

- F-linc: risicofinanciering. 

- Subsidie-adviesloket provincie Groningen: 

informatievoorziening. 

- Yeah!: ondersteunende diensten, begeleiding en huisvesting aan 

jonge bedrijven. 

- Jonge Bedrijven Netwerk Groningen: netwerk voor startende 

ondernemers. 
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- Ondernemerstreftpunt Groningen: aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt. 

- Talent Pitch Noord: advies en begeleiding voor (pre)starters. 

- HanzeConnect: brug tussen theorie en praktijk vanuit de 

Hanzehogeschool Groningen met (markt)onderzoek en advies. 

- Hanze Business Contact: makelaar voor stagiaires, opleiding of 

onderzoek.  

- Puddingvoucher: regeling die ondernemers ondersteunt om 

creatieve diensten in te schakelen bij hun eigen 

innovatieproces. 

 

Leeuwarden 

- BISON: helpt in de beginfase om innovatieve, technisch 

georiënteerde ideeën uit te werken.  

- STABLE (STArters Business LEeuwarden): een platform voor 

mensen met een innovatieve ideëen, dat coaching, netwerk en 

werkplek biedt. 

- Frisjes: biedt een netwerk, kennis en coaching voor starters 

- F-linc: risicofinanciering.  

- Jonge Bedrijven Netwerk Fryslan: netwerk voor startende 

ondernemers.  

- Talent Pitch Noord: advies en begeleiding voor (pre)starters.  

- Servicepunt Bedrijven (gemeente Leeuwarden): portal voor 

bedrijven, informatievoorziening.  

- Vraaghetdevries.nl: onderzoeksvragen beantwoorden.  

- Training & Consultancy van Van Hall Larenstein: opleiding en 

advies. 

- Instituut Service Management (Stenden ISM): consultancy, 

onderzoek en training.  

- Bureau Zelfstandigen Fryslân: regionaal samenwerkingsverband 

voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-2004) en 

de Wet Inkomstenvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandigen (IOAZ).  

 


