
REGIONALE SAMENWERKING ALS PROEFTUIN VOOR NIEUW KABINET

Op zoek naar het DNA van Noordoost Fryslân: 
wat bindt bedrijven en inwoners? 

Noordoost Fryslân staat bekend als een regio met 

betrokken inwoners en ondernemers die dwaande 

zijn in en voor de regio. Geen ‘zielige’ krimpregio, 

ondanks dat de demografische ontwikkelingen een 

belangrijke stempel drukken op het economisch 

toekomstperspectief. Overheden, ondernemers en 

maatschappelijke partners zullen samen moeten 

optrekken om de opgaven die hiermee gepaard 

gaan, op te pakken. Netwerkvorming en innovatie 

zijn daarbij belangrijk. ‘De regio functioneert als een 

(middelgrote) stad, opgenomen in het Friese netwerk’, 

aldus prof. dr. Pieter Tordoir tijdens zijn presentatie 

over economie en arbeidsmarkt in Noordoost 

Fryslân tijdens een bijeenkomst op 15 november in 

Surhuisterveen. 

Het DNA van de regio

Volgens Tordoir ligt de kracht in de ‘midtech’ sectoren 

(vakmanschap). ‘De industrie loopt terug in werk, 

maar tegelijkertijd is er een opwaardering van lager 

geschoolde arbeid naar vaktechnisch werk.  

De komst van de Centrale As en de spoorverbinding 

Groningen-Leeuwarden zijn voor deze regio belangrijk 

om (hoger) opgeleide jongeren hier te houden. Door 

meer onderlinge netwerkvorming moeten we elkaar 

inspireren, vakmensen uitwisselen en opleiden en 

een leven lang laten leren’, vertelde Tordoir. Tordoir 

ziet kansen in een ontwikkelingsmodel naar een 

krachtige streek via meer interlokale samenwerking. 

Om daar te komen, is het belangrijk om eerst te weten 

te komen wat deze regio bindt: het DNA van de regio. 

Gespreksleider Eise van der Sluis, directeur van het 

SNN, prikkelde de mensen in de zaal om niet alleen te 

komen met concrete ideeën, maar ook aan te geven 

wat zij daar dan zelf in gaan doen. 

Noordoost Fryslân proeftuin voor nieuw kabinet

Naast Metropoolregio Amsterdam, Zeeland, de 

Drechtsteden en de regio's Eindhoven en Zwolle is 

Noordoost Fryslân in juni gekozen als proeftuin voor 

het nieuwe kabinet. Deze regio’s kennen allemaal 

een eigen samenwerkingsverband. Het Rijk wil 

door middel van deze proeftuinen inzicht krijgen 

hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan 

economische groei. De uitkomsten hiervan worden 

weer gebruikt als adviezen voor het volgende kabinet. 

De heer Tordoir is als wetenschapper eveneens 

verbonden aan de proeftuin Noordoost Fryslân. 

Expertmeetings

Samen met ondernemers, de Fryske Akademy, 

Public Result, het ministerie van BZK, de VNG en 

IPO wordt deze proeftuin verder uitgewerkt en 

ingevuld. De uitkomsten uit de bijeenkomst van 15 

november worden onder andere meegenomen in 

het eindadvies richting kabinetsformateur. Verder 

staan er nog expertmeetings met ondernemers, 

MKB, BZK, provincie, onderwijs en VNG gepland. De 

proeftuinperiode is kort en wordt in februari 2017 

afgesloten vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in 

maart 2017. 
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