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Voorwoord

Campus Groningen is dé plek waar bedrijven en instellingen met 
passie voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap nauw 
samenwerken aan het realiseren van échte impact. De onderlinge 
verbindingen worden door de Campus actief versterkt zodat iedereen 
optimaal profi teert van haar aanwezigheid op de Campus.

Campus Groningen creëert en verbindt relevante netwerken om 
economische activiteit te versterken. Vanuit de brede academische 
traditie en de creatieve cultuur die de stad kenmerkt, zorgt Campus 
Groningen voor sociale en economische impact en hoogwaardige 
werkgelegenheid. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord: 
samenwerking met een regionaal accent; samenwerking in 
publiek-private partnerschappen; samenwerking gericht op groei; 
samenwerking gericht op Healthy Ageing, BioBased Economy en 
Energy, met ICT als belangrijkste verbindende Enabler.

Campus Groningen is een digitaal broeinest. Hier wordt uitgebreide 
ervaring met grote datastromen gekoppeld aan een bloeiende ICT 
start-up scène. Wij begrijpen dat concurrentiekracht en het oplossen 
van grote maatschappelijke uitdagingen steeds meer draait om het 
halen van waarde uit data. Door het samenbrengen van onderzoek en 
ondernemerschap binnen thematische proeftuinen werken de partijen 
op Campus Groningen aan de wereld van morgen.

Campus Groningen werkt aan de verdere groei van de op de Campus 
gevestigde bedrijven en instellingen. Geef ons inzicht in uw behoeftes 
en wensen op het gebied van samenwerking en vastgoed, en wij 
onderzoeken voor u de mogelijkheden. Hieruit ontstaat vervolgens een 
gepersonaliseerd bidbook waarin wij u zullen overtuigen dat Campus 
Groningen precies biedt wat u zoekt: passende oplossingen voor 
onderzoek, innovatie, opleiding en ondernemerschap.

Edward van der Meer

Edward van der Meer
Chief Executive O�  cer
Campus Groningen

supporters van dit bidbook:

Zernike



1Welkom op
Campus 
Groningen



06 07 BIDBOOK ICT

2016

1.1. 
Groningen,  
City of Talent

Groningen is het culturele hart van 
de provincie, met vooraanstaande, 
internationaal gerenommeerde 
festivals als Eurosonic/Noorderslag, 
Noorderzon en Noorderlicht, prachtige 
theaters, historische gebouwen naast 
vernieuwende architectuur, met 
gezellige winkelstraten en café’s. 

Met 200.000 inwoners, waarvan de helft jonger dan 35, is 
Groningen ook één van de jongste steden, met alle innovatie, 
creativiteit, talent en bedrijvigheid die daarmee gepaard gaat. 
Maar liefst 44% van alle inwoners is hoger opgeleid. Dat ligt 
10% hoger dan het landelijk gemiddelde, en het hoge aantal 
studenten maakt Groningen tot kennishub in Noord-Nederland.

Groningen is daarnaast een van de gelukkigste steden van 
Europa. Dat komt niet alleen door goede voorzieningen en 
leefomstandigheden, dat is ook een kwestie van talent de ruimte 
geven om te doen waar ze goed in zijn. Groningen barst van de 
startups en scale-ups, die dankzij de samenwerkingsverbanden 
tussen gemeente, bedrijfsleven, de Hanzehogeschool, de 
Rijksuniversiteit en andere initiatieven, alle ruimte en mogelijkheden 
krijgen om te doen waar ze goed in zijn. En dat lukt goed; de 
Deloitte Fast50 lijst van snelst groeiende bedrijven bestaat voor 
10% uit Groningse bedrijven, terwijl de stad qua inwoneraantal 
1,2% van de Nederlandse bevolking is. En dat maakt Groningen een 
City of Talent.

Smart City 
De stad heeft het gemoedelijke karakter van een dorp. met alle 
voorzieningen van een grote stad en ook alle infrastructuur van 
een slimme stad. Groningen is een proeftuin voor innovatie, met, 
het eerste stadsdekkende Internet of Things netwerk van Europa, 
de eerste smart factories in Nederland en één van de eerste 5G 
proeftuinen ter wereld. En dankzij de internationale hub verbinding 
vanuit Groningen Airport Eelde, is de stad makkelijk bereikbaar 
vanuit de hele wereld, van New York tot Beijing. 

Smart people 
Daarnaast biedt Groningen ook alle mogelijkheden om talent te 
ontplooien. Op dit moment staan er meer dan 50.000 studenten 
ingeschreven bij de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 
Groningen. Deze studenten kunnen kiezen uit 175 opleidingen. De 
Hanze is de grootste hogeschool in Noord-Nederland. Studenten 
uit Nederland en daarbuiten kunnen kiezen uit 70 opleidingen op 
zo goed als elk terrein. De Rijksuniversiteit Groningen heeft elf 
faculteiten verdeeld over 150 gebouwen in de stad en de directe 
omgeving. Het is de op drie na grootste universiteit van Nederland, 
en staat in de top 100 van beste universiteiten ter wereld.

Het is de wisselwerking tussen cultuur, wetenschap en 
bedrijvigheid, die Groningen tot een broedplaats van talent maakt. 
En juist dankzij de gemoedelijke en creatieve samenwerking 
tussen die sectoren, heeft datzelfde talent alle ruimte om zich te 
ontplooien, wat op zijn beurt er weer voor zorgt dat steeds meer 
internationale studenten en ook bedrijven als Google zich hier 
graag vestigen.
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1.2. 
Zernike Campus 
Groningen

De Zernike Campus is een 
ontmoetingsplek voor studenten, 
onderzoekers en ondernemers.  
Naast de Healthy Ageing Campus is 
dit een van de twee Campussen van 
Groningen; dé City of Talent. 

De Zernike Campus is de innovatiemotor van Noord-Nederland en 
onderdeel van een regio met een natuurlijke samenhang en elkaar 
versterkende sectoren. In een stad die een geschiedenis heeft als 
handelsnetwerk bevordert de Zernike Campus de oprichting, groei 
en acquisitie van kennisintensieve bedrijven en organisaties. De 
hub-vorming zorgt voor korte afstanden en het intensiever contact 
tussen bedrijven en kennisinstellingen. Door deze onderlinge 
samenwerking is het mogelijk om innovatieve ideeën sneller, 
e�ectiever en e�ciënter te ontwikkelen en te vermarkten.

De Campus is echter meer dan een fysieke locatie; het is gebouwd 
op kennis, kapitaal en ondernemerschap. Deze elementen zijn 
de basis voor fundamentele doorbraken en innovaties in zowel 
‘Healthy Ageing’, ‘Energietransitie’ als ‘Sustainable Society’, met als 
belangrijke Enabler ‘ICT/Data’. 

Breder bekeken, bouwt de Campus met partners zoals TNO aan 
de toekomst van het leven: mensen helpen gezond oud te worden. 
Zodat zij een actieve rol blijven spelen in een duurzaam ingerichte 
samenleving. Het overkoepelende Campus Groningen speelt 
hierin een belangrijke rol door het verbinden van de aanwezige 
partijen op de Zernike Campus. Zo ontstaat overzicht en inzicht 
in het beschikbare netwerk, de financieringsmogelijkheden en de 
kansen voor samenwerking. Dit is de olie in de motor bij nieuwe 
ontwikkelingen en gedurfde projecten. 
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1.3. 

Innovatiestrategie

De sociaaleconomische uitdagingen 
Energy, Healthy Ageing en Sustainable 
Society staan centraal in het brede 
scala aan onderzoeksvelden en 
onderwijsrichtingen op Campus 
Groningen. 

Zoals in dit document wordt toegelicht, is ICT een belangrijke 
Enabler in het vinden van antwoorden op deze Grand Societal 
Challenges, waar door de Campus en alle betrokken partijen vol op 
wordt ingezet. 

Energy

Campus Groningen zet volop in op de transitie naar een duurzame 
energievoorziening. Het is niet voor niks dat de Energy Academy 
Europe, een topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en 
wetenschap gezamenlijk werken aan energie innovaties, midden 
op de campus is gehuisvest in een nieuw, 100% duurzaam 
gebouw dat zijn gelijke niet kent. Praktische oplossingen worden 
samen met bedrijven uitgewerkt, bijvoorbeeld in het Energy 
Transition Center (EnTranCe). 

De complete triple helix heeft Energie als speerpunt geadopteerd. 
De lokale overheid stelt dan ook dat in 2050 alle energie in de 
provincie Groningen duurzaam moet zijn opgewekt. De gemeente 
Groningen wil zelfs al in 2035 energieneutraal zijn. De omwenteling 

naar een energiesysteem 2.0 vraagt om innovaties op onder andere 
het gebied van energiebu� ering, energieopslag en het balanceren 
van vraag en aanbod. ICT speelt hierin een fundamentele rol, 
bijvoorbeeld door het realiseren van smart grids in combinatie 
met het Internet of Things. De op Campus Groningen aanwezige 
kennis op het gebied van zowel Energie als ICT biedt ondernemers 
volop mogelijkheden om innovatieve oplossingen naar de markt te 
brengen.
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Healthy Ageing

Noord Nederland is een Europese voorbeeldregio op het gebied 
van Active & Healthy Ageing en de enige Nederlandse regio met 
de maximale 4 sterren status. De lange termijn visie en triple helix 
aanpak maken hierbij het verschil. Alle Healthy Ageing partners 
(overheden, bedrijven en kennisinstellingen) zijn gebundeld binnen 
het op Campus Groningen gevestigde Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands (HANNN). Met de aanwezige kennis, het 
grote netwerk, de ruime mogelijkheden voor bedrijven en het 
uitstekende onderwijs speelt Campus Groningen een grote rol 
binnen Healthy Ageing. Ook de aanwezigheid van een van de 
grootste academische ziekenhuizen in Nederland biedt veel kansen. 

Bij gezond ouder worden en nieuwe ontwikkelingen in de zorg 
speelt ICT een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij zorgrobots in 
verzorgingstehuizen, eHealth toepassingen en het gebruik van 
big data voor personalized medicine. Daarnaast heeft ICT ook 
een ondersteunende rol, bijvoorbeeld bij het grootschalige 
bevolkingsonderzoek Lifelines waaraan meer dan 165.000 mensen 
uit Noord-Nederland deelnemen. Al deze data moet worden 
verzameld, opgeslagen, beveiligd, bewerkt, geanalyseerd en 
gedistribueerd. Zo is er op Campus Groningen veel expertise 
opgebouwd rond Biobanking en grootschalige data infrastructuur 
en analyse.

Sustainable Society

Campus Groningen werkt aan een duurzame samenleving.
Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en geld, maar ook 
over onze leefomgeving, ons voedsel, grondsto� en, de (lokale) 
economie en hoe we met elkaar omgaan. De huidige samenleving 
is onlosmakelijk verbonden met de digitale wereld. Ook de digitale 
wereld moet duurzaam en veilig zijn willen we in de toekomst 
nog gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet biedt. 
Daarnaast zijn digitale technologieën ook een middel om een 
duurzame samenleving te creëren. 

Denk bijvoorbeeld aan Smart Industry, de verregaande 
digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen 
en organisaties waardoor nieuwe manieren van produceren, 
nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. De 
Rijksuniversiteit Groningen en het Noordelijke bedrijfsleven slaan de 
handen ineen om lopend en toekomstig onderzoek op het gebied 
van Smart Industry te stroomlijnen binnen een Academic Roadmap 
Smart Factories. Zo worden verschillende onderzoeksrichtingen 
op de Campus bijeengebracht. De verbinding met het regionale 
bedrijfsleven zorgt voor gezamenlijke impact. Voorbeelden van 
Noord-Nederlandse projecten waar meerdere Campus-partners 
zoals TNO een belangrijke rol in spelen zijn het Fieldlab Region of 
Smart Factories en het Fieldlab Smart Dairy Farming 2.0. 
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De afgelopen 30 jaar heeft er in regio Groningen een enorme 
ontwikkeling plaatsgevonden op ICT gebied. Dit begon met 
grootschalige radioastronomie projecten en werd verder 
gestimuleerd door de vestiging van nationale ICT diensten. Het 
gevolg was een toename van ICT bedrijvigheid gekenmerkt door 
nieuwe samenwerkingsverbanden, een bloeiende ICT start-up 
scène en de vestiging van grote internationale spelers. Momenteel 
werken er zo’n 13.000 ICT professionals in de gemeente Groningen. 

Campus Groningen begrijpt dat concurrentiekracht steeds meer 
draait om het halen van waarde uit relevante datasets. Door 
middel van innovatieve ICT oplossingen blijven bedrijven een stap 
voorlopen in de internationale economie. Binnen het innovatieve 
ecosysteem van Campus Groningen komen denkkracht, innovatie 
en faciliteiten bij elkaar. Zo vinden bedrijven antwoorden op 
uitdagingen waarvan ze zich soms niet eens bewust zijn. 

Campus Groningen bevat alle relevante spelers die samen 
uitblinken in het verzamelen, opslaan, beveiligen, bewerken, 
analyseren en distribueren van data, het ontwikkelen van 
de benodigde technologie én het verbinden van partners. 
Deze spelers zijn in te delen in Data Owners, Data Enablers, 
Data Specialists en Data Innovators. 

Data Owners

Op Campus Groningen werken verschillende partijen al lange 
tijd met enorm grote, zeer waardevolle datasets, binnen Healthy 
Ageing, Energy en Sustainable Society. Hierdoor begrijpen wij 
wat echt nodig is om grote hoeveelheden hoogwaardige data 
consistent te verzamelen en op te slaan, zodat toegang eenvoudig 
en veilig is en het gebruik ervan leidt tot waardevolle impact.

Data Enablers

Campus Groningen bevat state-of-the-art infrastructuur zoals 
Datacenters, High Performance Computing faciliteiten, een 
universitair ICT kenniscentrum (Centrum voor Informatie 
Technologie) en innovatieve visualisatie voorzieningen. Dit is dé 
strategisch relevante infrastructuur voor een grote verscheidenheid 
van opdrachtgevers. Ook de secundaire infrastructuur is perfect 
op Campus Groningen met betrouwbare stroomvoorzieningen, 
een toegankelijk glasvezel netwerk (CNG, GroNet) en ruimte voor 
ontwikkeling.

Center for Information Technology
Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) is een vooraanstaand landelijk en 
Europees expertisecentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. 
Het CIT streeft naar een geavanceerd gebruik van ICT binnen het hoger onderwijs 
en onderzoek door middel van het aanbieden van hoogwaardige IT-diensten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, onderwijsinstellingen en derden in de noordelijke regio 
van Nederland. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de Peregrine High Performance 
Computing cluster, de Grid Cluster voor grid computing of het Reality Center met 
hypermoderne faciliteiten op het gebied van High Performance Visualisatie.

LifeLines 
Het doel van LifeLines is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar 
gezonder oud worden. Dit is mogelijk dankzij de bijdrage en inzet van meer dan 
165.000 deelnemers. LifeLines verzamelt en beheert data en biomaterialen onder 
vereiste kwaliteitscondities en geeft geanonimiseerde data en biomaterialen uit voor 
wetenschappelijk onderzoek.

OWNER
Eigenaar big data

ENABLER
Data

infrastructuur

INNOVATOR
Waarde uit
data

SPECIALIST
Werken met

data
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Data Specialists

Campus Groningen bevat toonaangevende experts op het 
gebied van data verzameling, beveiliging, bewerking, analyse, 
distributie, ICT-technologieontwikkeling en visualisatie. 

Data Innovators

Data Innovators werken aan de grenzen van het weten en passen 
nieuwe ICT kennis en kunde praktisch toe op klantbehoeftes 
en maatschappelijke vraagstukken. Zo ontstaan innovatieve 
oplossingen voor klanten en de samenleving als geheel. Het 
uitgebreide ICT startup ecosysteem op de Campus Groningen 
speelt hierin een vooraanstaande rol.

Voys
Voys is ooit ontstaan uit een project tijdens een afstudeerstage van Mark Vletter bij 
TNO. Samen met een aantal studiegenoten bedacht hij daar een innovatieve online 
telefooncentrale voor internettelefonie (VoIP). Voys wil de telecommarkt radicaal 
veranderen. Dit doen ze door bedrijven in staat te stellen om te bellen en gebeld te 
worden, met daaraan verbonden: maximale fl exibiliteit. Om de betrouwbaarheid en 
bereikbaarheid van hun ‘cloud-based’ telefooncentrale te bewijzen ging het bedrijf 
onlangs tijdens de drukste periode van het jaar een weekje met het hele bedrijf naar 
Spanje, om vanuit daar hun klanten te helpen. Het werkte zo goed dat de klanten niets 
merkten van de tijdelijke verhuizing. 

Prof. dr. Lambert Schomaker, hoogleraar Artifi cial Intelligence
Lambert Schomaker is wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut ALICE 
(Artifi cial Intelligence & Cognitive Engineering). Op dit moment werkt hij aan projecten 
op het gebied van online en o¬  ine handschriftherkenning, dataverwerking op basis van 
afbeeldingen, forensische auteursherkenning en cognitieve robotnavigatiemodellen. 
De generieke zoekmachine MONK valt binnen een van deze projecten. Het systeem 
achter MONK is wereldwijd uniek dankzij zijn enorme schaal, genericiteit en het 
gebruik van live , 24/7 Machine Learning. Met behulp van MONK wordt er gezocht in 
handgeschreven historische archieven verspreid over de hele wereld. Het automatisch 
zoeken in handgeschreven documenten wordt ook wel gezien als één van de grote 
uitdagingen op ICT gebied. 
Binnen het Smart Industry project MANTIS, een €30M H2020 project met 47 industriële 
en onderzoekspartners, is prof. Schomaker bezig met het ontwikkelen van slimme 
systemen die problemen in productielijnen kunnen opsporen en oplossen. Dit gebeurt 
op basis van robuustheidsbeginselen uit Artifi cial Intelligence.
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2.1. 
Onderwijs

Al meer dan 400 jaar staat Noord 
Nederland bekend als een bron van 
hoogwaardige wetenschappelijke 
kennis en kunde: een Nobelprijs 
winnaar, de eerste vrouwelijke student 
en de eerste vrouwelijke docent, de 
eerste Nederlandse astronaut en de 
eerste president van de Europese 
Centrale Bank werden in Noord 
Nederland al opgeleid.

Op Campus Groningen wordt een breed scala aan 
onderwijsprogramma’s op MBO-, HBO-, Universitair en 
postdoctoraal niveau aangeboden. Doorstroming tussen deze 
onderwijsprogramma’s wordt actief aangemoedigd. Dit ruime 
aanbod aan onderwijsprogramma’s biedt zowel kansen voor het 
aantrekken van kundig, gedreven en goed opgeleid personeel als 
voor het organiseren van onderwijs en bijscholing voor het huidige 
personeel. 

Het is voor bedrijven goed mogelijk om met studenten, en dus 
potentiële nieuwe werknemers, in contact te komen. Dit kan door 
een actieve bijdrage te leveren aan het educatieprogramma door 
middel van gastdocentschappen of projectonderwijs, door het 
aanbieden en begeleiden van stages en door het samenwerken 
met studenten en onderzoekers binnen proeftuinen. Binnen de 
proeftuin Zernike Advanced Processing (ZAP) werken bijvoorbeeld 
alle drie de onderwijsniveaus samen met bedrijven aan de 
opschaling van productieprocessen.

Instituut Organisatie Onderwijs Programma

Alfa-college MBO Applicatieontwikkeling, ICT 
beheer

Noorderpoort School van Technologie 
& ICT

MBO Applicatieontwikkeling, 
Gamedeveloper

School van Kunst & 
Multimedia

MBO ICT-, Netwerk- en Mediabeheer

Hanzehogeschool 
Groningen

Instituut voor 
Communicatie, Media 
& IT

HBO Multimedia design, Software 
Engineering, Network & Security 
Engineering, Business IT 

Rijksuniversiteit 
Groningen

Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

WO Computer Sciences, Artificial 
Intelligence, Astronomy, Human-
Machine Communication

Faculteit der Letteren WO Digital Humanities

Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde

WO Technology and Operations 
Management

Faculteit 
Rechtsgeleerdheid

WO Informaticarecht

Onderzoeksinstituten Postdoctoraal Individuele promotietrajecten

2.1.1.  Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is verantwoordelijk voor de ruim 
400 jaar ervaring in hoogstaande wetenschap en onderwijs op 
Campus Groningen. Vooral de vernieuwingen vanuit de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) zijn noemenswaardig, 
zoals op het gebied van Chemie (zoals P. Driessen), Wiskunde 
(zoals J. Bernoulli) en Astronomie (zoals J.C. Kapteyn). Het was 
Frits Zernike die in 1953 de Nobelprijs voor de Natuurkunde 
ontving. 
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De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hoort bij de top 100 van 
universiteiten wereldwijd en geniet een internationale reputatie 
als toonaangevende onderzoeksuniversiteit. Het brede spectrum 
aan opleidingen omvat bachelor- en masteropleidingen en 
promotietrajecten. De RUG is sterk verbonden met Groningen, 
City of Talent. Studenten en onderzoekers van overal ter wereld 
komen naar Groningen om de grenzen van het weten te verleggen.

Het ICT onderwijs aan de RUG valt binnen de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). Om te zorgen 
dat studenten de nieuwste ICT-kennis meekrijgen worden 
de masteropleidingen georganiseerd door de verschillende 
aangesloten onderzoeksinstituten, namelijk het Johann Bernoulli 
Institute for Mathematics and Computer Science (JBI), het instituut 
voor Artifi cial Intelligence and Cognitive Engineering (ALICE), en 
het Kapteyn Astronomical Institute. Het onderwijs omvat een breed 
scala aan ICT bachelor- en Engelstalige masteropleidingen.

• MSc Artifi cial Intelligence focust op het ontwerpen en 
implementeren van intelligente systemen. De hoofdthema’s 
zijn Autonomous Perceptive Systems waarbij het gaat om 
robots die zelfstandig taken uitvoeren, Cognitive Robotics 
gericht op sociale robotica, Multi-Agent Systems met als focus 
communicatie en samenwerking tussen verschillende actoren.

• MSc Astronomy is een Nederlandse Topopleiding (Keuzegids 
2016). Naast astronomische kennis komen data sciences en 
informatica veelvuldig aan bod. De studenten leren om uit 
extreem grote datasets nuttige informatie te halen. Binnen de 
opleiding bestaat zelfs een aparte specialisatie Data Science.

• MSc Computing Science richt zich op zowel de theoretische 
als praktische aspecten van informatica. Studenten vergaren 
diepgaande kennis over de onderwerpen Data Science & 
Systems Complexity, Intelligent Systems & Visual Computing, 
Software Engineering & Distributed Systems. Zo weten de 
studenten als geen ander hoe ze veilige en robuuste software 
moeten bouwen.

• MSc Human-Machine Communication focust zich op de 
cognitieve wetenschappen, taal en spraak en haar toepassingen. 
Met behulp van kennis over menselijke cognitie wordt de 
communicatie tussen mensen en complexe computersystemen 
verbeterd. 

• De RUG organiseert ook de ICT bacheloropleidingen BSc 
Informatica, BSc Kunstmatige Intelligentie en BSc Sterrenkunde.

De RUG is een brede universiteit. Dit is een groot voordeel, want 
naast technische kennis is er ook veel kennis over de interactie 
van ICT met de maatschappij. Denk hierbij aan onderwerpen zoals 
privacy, data bescherming, digitaal toezicht en cybercrime. Het 
gericht toepassen van ICT binnen bedrijfs- en productieprocessen 
komt ook aan bod. Zo leidt de RUG excellente studenten op rond 
het snijvlak van ICT en maatschappij.

Facts & fi gures Rijksuniversiteit Groningen
1614 jaar van oprichting
30.234 studenten (1 september 2015)
5893 eerste inschrijvingen (1 september 2015)
5608 fte personeel
491 fte hoogleraren (m/v: 392/99)
1758 promovendi
55 bacheloropleidingen
111 masteropleidingen
15 researchmasters
11 faculteiten
9 graduate schools
120.000 alumni
642 miljoen euro omzet per jaar
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• MSc Digital Humanities leert studenten geesteswetenschappen, 
omgaan met digitale informatie en leidt ze op tot ‘data 
scientists’, ‘metadata analyst’ of ‘information architect’. 
De nieuwste trends binnen ICT worden meegenomen. 
Afgestudeerden kunnen aan de slag met professionele 
databases, programmeer-scripts en statistische tools. Een 
stage van een half jaar bij een bedrijf wordt zeer aangeraden. 
De master is verbonden aan het Centre for Digital Humanities 
waar onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van de computer 
sciences en de geesteswetenschappen.

• MSC Informaticarecht is de enige Nederlandstalige opleiding op 
dit terrein. IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken 
heeft met bedrijfsrechtelijke aspecten rond auteursrecht, 
telewerken en virtueel ondernemen; privaatrechtelijke aspecten 
rond e-commerce, IT-contracten en digitale bewijsvoering; 
met bestuursrechtelijke aspecten rond privacybescherming, 
vrijheid van meningsuiting en openbaarmakings- en 
informatieverplichtingen; en strafrechtelijke aspecten rond 
computercriminaliteit.

• MSc Technology and Operations Management richt zich 
op operations management & control, operations modeling 
& simulation, behavioural operations management en asset 
management. Studenten kiezen voor een specialisatie Data-
driven Business Innovation of Facility Design & Planning. Zo staat 
een nieuwe generatie klaar om ICT te implementeren binnen 
bedrijfs- en productieprocessen.

Naast bachelor- en masteropleidingen wordt ook een 
groot aantal promovendi opgeleid. Dit gebeurt binnen de 
Graduate School of Science. De PhD projecten zijn ingebed in 
de verschillende onderzoeksinstituten. Hier krijgen studenten 
individuele begeleiding en wetenschappelijke training van het 
hoogste niveau. Gedurende een 4-jarig programma verdiepen de 
promovendi zich in een specifi ek onderzoeksgebied. Alle aspecten 
van het promotietraject zijn in het Engels en meer dan 50% van de 
promovendi komt uit het buitenland.

2.1.2.  Hanzehogeschool Groningen

Met bijna 220 jaar ervaring biedt de Hanzehogeschool Groningen 
excellent praktijkgericht onderwijs aan circa 26.000 studenten. 
Ondernemerschap staat daarbij hoog in het vaandel. De 
Hanzehogeschool Groningen behoort tot de top 25 van de wereld 
met betrekking tot het aantal beginnende bedrijven gestart 
vanuit het instituut (U-Multirank 2016). Als oudste multisectoriële 
hogeschool van Nederland bestaat de Hanzehogeschool Groningen 
uit circa 26.000 studenten, 3.100 medewerkers en 1.100 cursisten. 
Zij maken deel uit van een of meer van de 54 bacheloropleidingen, 
de 8 Associate Degree programma’s, de 19 masteropleidingen, de 
17 schools en/of de 50 lectoraten. Ook op het gebied van ICT is 
de Hanzehogeschool actief met een apart instituut en een aantal 
opleidingen.

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT leidt 
studenten op tot creatieve denkers, bevlogen ICTers en 
communicatieprofessionals, die ondernemend en proactief zijn 
en met vernieuwende, creatieve concepten komen. Daarbij wordt 
nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. De extra waarde wordt 
gezocht op het snijvlak van communicatie, multimedia en ICT. 
Het instituut werkt met moderne faciliteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld fotografi e, 3D printing, social media monitoring en 
eye-tracking. Daarnaast werken studenten met gespecialiseerde 
software voor bijvoorbeeld digitale beeldbewerking, videomontage, 
grafi sche vormgeving, webdesign en 2D en 3D artwork. Het 
instituut is verantwoordelijk voor verschillende minoren (o.a. 
serious gaming, IT management, journalism, IT ondernemerschap, 
IT & Energie) en twee ICT gerelateerde bacheloropleidingen.

• BSc Communication & Multimedia Design - Deze opleiding 
richt zich op games, design, digitale media, de nieuwste devices 
en andere creatieve technologie. Studenten leren hoe ze de 
nieuwste visuele, interactieve en audiovisuele toepassingen 
ontwerpen en ontwikkelen. De opleiding bestaat uit de drie 
verschillende richtingen: Interactive Media & Technologies, 
Multimedia Concepting & Design en de internationale major 
Game Design & Development. 
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• BSc HBO-ICT - De opleiding HBO-ICT bestaat uit 
drie verschillende richtingen: Software Engineering,  
Network & Security Engineering en de internationale richting 
Business IT & Management. Dit stelt studenten in staat een goed 
georganiseerde en veilige ICT-infrastructuur aan te leggen, iets 
dat van cruciaal belang is voor organisaties en bedrijven. 

2.1.3.  Regionale Opleidingscentra 

Het Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) 
voor reguliere mbo opleidingen (entree en niveau 2 t/m 4), 
contractonderwijs en educatie en inburgeringstrajecten. 
Met 17 verschillende scholen verspreid over de noordelijke 
regio’s, ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 
1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s 
van Noord-Nederland. Samen met de andere noordelijke ROC’s 
ondersteund Noorderpoort de Ondernemersacademie Groningen. 
Op ICT gebied biedt Noorderpoort de volgende opleidingen 
aan: Applicatie- en mediaontwikkelaar, Medewerker ICT, ICT- en 
mediabeheer, Netwerk- en mediabeheerder, Gamedeveloper, 
Medewerker beheer ICT, ICT-beheerder en Technicus 
Engineering.

 
Het Alfa-college verzorgt middelbare beroepsopleidingen en 
educatieve trajecten in de noordelijke regio. Daarnaast verzorgt 
het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de 
onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg 
en Wonen, Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap 
en Energie. Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij 
het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.000 medewerkers 
zorgen iedere dag voor het onderwijs. De volgende ICT opleidingen 
worden door het Alfa-college aangeboden: 
Applicatie- en mediaontwikkelaar, ICT-beheerder, 
Medewerker beheer ICT en Medewerker ICT.

2.1.4.  Opleidingen voor professionals

 
De IT Academy Noord-Nederland zet zich sinds een aantal 
jaren in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige IT-
arbeidsmarkt in het Noorden. Dit bindt het IT-talent aan de 
regio, versterkt de werkgelegenheid in de sector en stimuleert 
het innovatief vermogen. De IT Academy Noord-Nederland is 
opgericht op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, het 
IBM Services Center Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, 
Samenwerking Noord (een samenwerkingsverband van 24 
semipublieke organisaties), de provincie Groningen en de 
gemeente Groningen. Door middel van open samenwerking tussen 
kennisinstellingen, bedrijven en organisaties wil de IT Academy 
Noord-Nederland state-of-the-art onderwijs en toepassingsgericht 
onderzoek bieden. Het richt zich hierbij specifiek op bijscholing van 
bestaande ICT professionals en op omscholing van werknemers 
uit andere branches. De IT Academy Noord-Nederland stemt 
het opleidingsaanbod af op de behoefte vanuit de markt. In 
samenspraak met bedrijven is dan ook de Data Science opleiding 
opgezet. 

Data Science. Deelnemers worden opgeleid tot data scientist 
waarna ze in staat zijn Big Data vraagstukken te vertalen naar 
waarde voor hun organisatie. De opleiding richt zich op bestaande 
ICT professionals die opgeleid willen worden tot Data Scientist. De 
vakken uit deze voor het Noorden unieke opleiding zijn afkomstig 
uit geaccrediteerd onderwijs van de Hanzehogeschool en de 
Rijksuniversiteit Groningen. De colleges worden aangevuld en 
versterkt door hoogleraren en Data Science experts van diverse 
organisaties.
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2.2. 
Onderzoek

2.2.1.  Rijksuniversiteit Groningen

Het onderzoek op Campus Groningen kent een lange historie en 
een brede basis. Dit komt voornamelijk door de Rijksuniversiteit 
Groningen, een top 100 universiteit met zowel fundamenteel 
als toegepast onderzoek. Al meer dan 50 jaar werkt de 
Rijksuniversiteit Groningen aan revolutionaire IT ontwikkelingen. 
Voorwaarde voor excellent ICT onderzoek is de juiste infrastructuur. 
Het Center for Information Technology (CIT) staat al sinds 1958 
internationaal bekend als een vooraanstaande instituut met 
hoogwaardige en innovatieve oplossingen binnen de ICT. Daarnaast 
is de Rijksuniversiteit Groningen koploper op het gebied van 
de radioastronomie, waar ICT een belangrijke rol speelt, dankzij 
projecten zoals WSRT, LOFAR en SKA. De RUG is een voorloper in 
Nederland op het gebied van multidisciplinaire data science met 
een gezamenlijke infrastructuur gericht op astronomie, genomics 
en patroonherkenning.

Binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen komen 
veel onderzoeksvelden samen. Onderzoekers werken aan de 
nieuwste kennis op het gebied van biologie, materialen, astronomie, 
farmacie, neuro- en computerwetenschappen. Binnen deze 
gebieden wordt ook met grote hoeveelheden data gewerkt. De 
onderzoekers richten zich op fundamentele vraagstukken, in nauwe 
samenwerking met partners uit de industrie, de medische wereld 
en andere maatschappelijke gebieden. 

Het ICT/Data onderzoek van de RUG is gebundeld in het 
multidisciplinaire onderzoekscentrum voor Data Science and 
System Complexity (DSSC). Onderzoek binnen het DSSC brengt 
de disciplines wiskunde, statistiek, informatica, kunstmatige 
intelligentie, engineering, astronomie, natuurkunde en 
bioinformatica bij elkaar rond het thema big data en complexiteit. 

Deze bundeling van onderzoekers en onderzoeksrichtingen 
is uniek voor Nederland. Het onderzoek richt zich op de 
onderwerpen: 

• Adaptive Models and Big Data 

• Complex Systems and Engineering 

• Advanced Instrumentation and Big Data

Een groep van 60+ onderzoekers richt zich met name op het 
uitbuiten van interdisciplinaire synergiën met als doel “Cutting 
edge” onderzoek te verrichten naar data en complexiteit, het 
vertalen van dit onderzoek naar nationale en internationale 
innovaties en het opleiden van een nieuwe generatie data- en 
complexiteit-experts. Het DSSC is actief betrokken bij meerdere 
grote data science en systems complexity platformen en 
organisaties zoals de Big Data Alliance, Data Science Platform 
Netherlands (DSPN), ePLAN, National Platform Complex Systems 
en ERCET (European Research Center for Exascale Technology).

Binnen het DSSC werken wetenschappers aan de ontwikkeling 
van methoden, modellen en algoritmen voor complex system 
modelling, control systems, network analysis, model learning, large 
scale computing and visualization, high-precision engineering en 
large-data handling. Deze technieken worden bijvoorbeeld gebruikt 
om voorspellingen te doen in dynamische systemen (weer- en 
klimaatsystemen); voor het aansturen van complexe netwerken 
(smart grids of sensor networks); en voor de visualisatie van 
grote hoeveelheden data binnen de astronomie en het medisch 
onderzoek.

De RUG is een brede onderzoeksuniversiteit en benaderd ICT dan 
ook niet alleen vanuit een technische invalshoek. Onderzoek op het 
snijvlak van ICT en geesteswetenschappen, rechtsgeleerdheid of 
bedrijfskunde vindt ook plaats aan de verschillende faculteiten en 
onderzoeksinstituten.

• Het Centre for Digital Humanities doet onderzoek op het 
snijvlak van computer sciences en de geesteswetenschappen. 
De multi- en interdisciplinaire benadering zorgt voor innovatief 
onderzoek. De kracht van zowel de geesteswetenschappen 
als computer- en informatiewetenschappen worden hierbij ten 
volle benut. De focus ligt vooral op het ontwikkelen van nieuwe 
methoden en technieken om met bid datasets om te gaan.
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Computer Vision and Image Analysis

dr. M.H.F. (Michael H F) Wilkinson

dr. M.A. (Marco) Wiering

Cybernetics

Prof. dr. N. Petkov

Dynamic Systems and Multi-Agent Modeling

prof. dr. F.J. (Franjo) Weissing

prof. dr. L.C. (Rineke) Verbrugge

prof. dr. C.K. (Charlotte) Hemelrijk

prof. dr. ir. M. (Ming) Cao

Information Management

Prof dr. ir. J.C. (Hans) Wortmann

prof. dr. H.G. (Henk) Sol

prof. dr. A. (Albert) Boonstra

Information Modeling

prof. dr. E.O. (Bert) de Brock

prof. Marco Aiello

IT and Business

prof. dr. E.W. (Egon) Berghout

Computational Linguistics

prof. dr. J. (Johan) Bos

prof. dr. ir. J. (John) Nerbonne

prof. dr. G.J.M. (Gertjan) van Noord

prof. dr. L.R.B. (Lambert) Schomaker 

Privacy, Cybercrime and ICT Law

prof. dr. J.A. (Joseph) Cannataci

dr. S. (Shara) Monteleone

Smart Industry (sensors, robotics, automation, mechatronics)

prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen

prof. dr. ir. J. (Jan) Post

prof. dr. C. (Claudio) De Persis

prof. dr. ir. M. (Ming) Cao

prof. dr. B. (Bayu) Jayawardhana

Software 

dr. M.A. (Morris) Swertz

M.F. (Mircea) Lungu, PhD (analytics)

Systems Biology

prof. dr. M. (Matthias) Heinemann

prof. dr. B.M. (Barbara) Bakker

• STeP, the ‘Security, Technology and e-Privacy Research Group’, 
is een interdisciplinaire groep van onderzoekers binnen het 
departement van Europees en Economisch Recht. De groep richt 
zich op de gebieden privacy, data protection, security sciences, 
surveillance, cybercrime, self-regulation en health informatics.

• Het Center for Operational Excellence (COPE) stelt zich tot 
doel om bedrijven en andere organisaties te helpen om een 
e� ectieve operationele strategie en excellente operationele 
prestaties te bereiken. Met name richt COPE zich op de thema’s 
smart manufacturing en services, logistiek, supply chain 
management en voorraadbeheer.

Onderzoeksonderwerpen en experts 

Artifi cial Intelligence and Machine Learning 

prof. dr. L.R.B. (Lambert) Schomaker 

prof. dr. M. (Michael) Biehl

dr. H.B. (Bart) Verheij

Big Data

prof. dr. R.F. (Reynier) Peletier

prof. dr. E.A. (Edwin A.) Valentijn

dr. M.A. (Morris) Swertz

prof. dr. P.C. (Peter) Verhoef

Bioinformatics

prof. dr. R.C. (Ritsert) Jansen

dr. M.A. (Morris) Swertz

dr. P. (Peter) Terpstra

Cognitive Modeling and Human-Computer Interaction

prof. dr. N.A. (Niels) Taatgen

prof. dr. L.C. (Rineke) Verbrugge
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2.2.2.  Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek. 
Samen met bedrijven en instellingen wordt gewerkt aan 
vraagstukken die om nieuwe oplossingen en innovaties vragen, 
bijvoorbeeld binnen het Social Media Lab en het User Experience 
Lab. Het onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling in de 
beroepspraktijk en de maatschappij. Daarnaast levert het nieuwe 
kennis en inzichten op voor het onderwijs. Op die manier speelt 
onderzoek een belangrijke rol in de verbinding tussen het onderwijs 
met de beroepspraktijk. Het onderzoek aan de Hanzehogeschool 
wordt uitgevoerd binnen lectoraten, die vervolgens vallen onder 
verschillende kenniscentra en Centres of Expertise. De focus ligt op 
de strategische speerpunten energie en healthy ageing, met extra 
aandacht voor ondernemerschap.  

Het Lectoraat New Business & ICT (Lector Hugo Velthuijsen) 
slaat een brug tussen ondernemers en ICT’ers. Nieuwe bedrijven 
en nieuwe bedrijvigheid zijn steeds vaker nauw verweven met 
ontwikkelingen in de ICT. Toch spreken ICT'ers zelden de taal van 
de ondernemers en vice versa. Het lectoraat New Business en ICT 
helpt enerzijds studenten met het opzetten van ondernemingen en 
anderzijds bedrijven met ICT innovaties. De focus van het lectoraat 
ligt op de speerpunten energy (o.a. smart grids), healthy ageing 
(eHealth) en ondernemerschap, waarbij vooral wordt gezocht naar 
de combinatie van techniek met een sterk business model.

Het Lectoraat User-Centered Design (Lector Nick Degens) 
heeft als missie het ondersteunen van organisaties en bedrijven 
bij het ontwerp van interactieve digitale tools, op het vlak van 
healthy ageing en energie, om meer inzicht te krijgen over de 
(optimale) relatie tussen de vorm en de inhoud van deze tools, de 
eindgebruikers en het beoogde (maatschappelijke) doel. Omdat 
ICT producten zo snel evolueren, is het moeilijk om de relevantie 
voor de maatschappij, en daarmee ook de beoogde eindgebruiker, 
te waarborgen. Het Lectoraat stort zich dan ook op de connectie 
van product, markt en gebruiker.

Het Quantified Self Institute bevordert een gezonde levensstijl 
met behulp van technologie, wetenschap en plezier. Het ultieme 
doel: uitzoeken op wat voor manier self-tracking bruikbaar is voor 
het verbeteren van de gezondheid. De onderzoekers bestuderen 
de beschikbaarheid, bruikbaarheid, validiteit en e�ectiviteit van 
apparaten en apps binnen de ‘Big Five for a Healthy Life’: Physical 
activity & sports; Food & drinks; Sleep & rest; Stress; and Social 
interaction. 

2.2.3.  TNO

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. TNO ontwikkelt 
kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. 
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die 
de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de 
samenleving duurzaam versterken. De volgende vijf thema’s voor 
het creëren van waarde zijn hierbij de focus:

Industrie: van economische stagnatie naar groei in 
hoogtechnologische industrie (Eindhoven)
Gezond Leven: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag 
(Delft)
Defensie & Veiligheid: van veelsoortige dreigingen naar 
beheersbare risico’s (Den Haag)
Leefomgeving: van knelpunten door urbanisatie naar vitale 
stedelijke regio’s (Delft) 
Energie: van conventionele bronnen naar duurzame 
energiesystemen (Groningen)
 
TNO is een belangrijk onderdeel van Campus Groningen op 
ICT gebied. TNO blinkt uit op het gebied van IT System Integration 
en Security & Privacy. Deze kennis wordt ingezet binnen 
Smart Energy, Smart Industry en Smart Building. TNO werkt vaak 
voor overheden en grote bedrijven, en treedt dan op als verbinder 
met (jonge/startup) technologie bedrijven (MKB). Hierdoor is TNO 
voortdurend op de hoogte is van de nieuwste technologische 
ontwikkelingen.
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TNO is een belangrijke partner in onder andere het Energie 
ecosysteem. De structurele samenwerking met onder andere de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en met 
ondernemersnetwerken brengen complementaire kennis, kunde en 
faciliteiten bijeen, onder andere rondom Hybride Energie Systeem 
Integratie (HESI).

2.3. 
Bedrijvigheid

De ICT-sector in Groningen bloeit. 

De Groningse bedrijven behoren tot de top van Nederland, het 
aantal start-ups rijst de pan uit en bijna elke dag verschijnen 
er artikelen op het web en in de krant over nieuwe Groninger 
vondsten en ontwikkelingen. Noordelijke ICT bedrijven doen 
internationaal mee, waarbij noordelijke groeiers zoals HackerOne, 
Crowdynews en Catawiki regelmatig terug te vinden zijn in 
Amerikaanse media. 

Dit succesvolle ecosysteem wordt aangedreven door de hechte 
samenwerking op alle niveaus, onverschrokken ondernemerschap, 
en de noordelijke no-nonsense attitude. Groningers zeggen wat 
ze denken en doen wat ze zeggen. Het is niet voor niks dat oud-
eurocommissaris Neelie Kroes onder de indruk was: ‘Er heerst een 
goed ondernemersklimaat in Groningen. En dat ligt niet alleen aan 
de universiteit, maar ook aan de bedrijven en ondernemers die zo 
goed samenwerken in deze stad’.

En dan zijn er nog de evenementen die de zucht naar innovatie en 
business van de Groninger een behoorlijke slinger geven. Neem het 
Startup Weekend Groningen, het grootschalige inspiratiefestival 
Let’s Gro, de Holland Web Week Groningen en verschillende 

Hackathons zoals Hacking Health Groningen, Hack for Energy en 
de grootste Blockchain Hackathon in Europa. Allemaal zorgen ze 
ervoor dat er in Groningen constant nieuwe ideeën ontstaan die 
worden opgepikt door een nieuwe generatie ondernemers. 

Groningen is ook de enige stad in Nederland die elk jaar hoger 
staat in de noteringen van de Deloitte Fast 50, een lijst van de 
vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. In 
2015 kregen zeven Groningse bedrijven een plekje in de ranking: 
VoIPGRID, Looking For Booking, Belsimpel.nl, Experty, Brandfield, 
Diagnoptics Technologies en Voys.

13000 IT Jobs and growing fast

Leading IT Companies are based in Groningen  
(Google, DRT, IBM, Siemens, KPN)

Focus in IT education & research

Great fiber connections  
(AMS-IX & GN-IX)

A citywide Internet  
of Things network

NR 1. app building city  
of the Netherlands

7 ICT companies from Groningen  
in the Deloitte Fast 50
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2.3.1.  Leading IT companies in the region

Om echte impact te genereren moeten start-ups uiteindelijk 
doorgroeien naar scale-ups. Ook voor het maken van deze stap zijn 
in Groningen volop mogelijkheden. Er zijn legio voorbeelden van 
Groningse ICT bedrijven die hun sporen hebben verdiend op de 
(inter)nationale markt.

Target Holding – Healthy Ageing
Het verstrekken van de benodigde schaalbare infrastructuur 
voor dataopslag, verwerking en de toegang is één van de 
grootste uitdagingen in het LifeLines-project. De diversiteit 
van de verzamelde gegevens, variërend van beelden, grafi eken, 
cijfers, genoom en fenotype data, vereist extreme fl exibiliteit in 
datamining. Het UMCG gebruikt Target-infrastructuur en 
expertise op het gebied van data lineage, dataverwerken 
en data analyse. 

Tvilight – Energy
maakt software en sensoren voor slimme straatverlichting. Door 
middel van sensoren en draadloze internettechnologie zorgt het 
systeem ervoor dat straatlantaarns alleen branden als dat nodig 
is. Dus wanneer er auto's, bussen, voetgangers of fi etsers in de 
buurt zijn. Wanneer niemand in de buurt is, schijnen de lampen op 
20 procent van hun capaciteit. Dat levert dus 80 procent besparing 
op. Omdat de lampen onderling communiceren via internet 
ontstaat inzicht in het daadwerkelijke verbruik van straatverlichting 
en wordt onderhoud e�  ciënter. Tvilight begon met een aantal 
medewerkers bij het Groningse Launch Café. Dit werd mogelijk 
gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen. Inmiddels 
opereert Tvilight internationaal, in onder andere Amerika, Ierland, 
Duitsland, Canada en Australië.

Tvilight is recent een samenwerking begonnen met EnTranCe op 
Campus Groningen voor het verder ontwikkelen van hun Intelligent 
Lighting system richting Smart City toepassingen. 
Ook de Groningse bedrijven Citylife Software en Fluctus 
zijn betrokken.

HackerOne – Sustainable Society
HackerOne maakt naam aan de overkant van de plas. Het bedrijf, 
genoemd als één van de ‘hottest San Fransisco startups to 
watch in 2016’, haalde afgelopen anderhalf jaar $34 miljoen aan 
investeringen op. Het succesverhaal begon echter met twee oud-
studenten van de Hanzehogeschool en een start-up in Groningen, 
waar het bedrijf nog steeds een groeiende vestiging heeft. Het 
doel van HackerOne is om het internet veiliger te maken. Dit doen 
ze door ethische hackers en bedrijven bij elkaar te brengen. Het 
bedrijf is een platform waar bedrijven hackers kunnen inhuren voor 
het vinden van bugs en leaks in hun eigen software. Uiteindelijk 
is geen enkel programma vrij van beveiligingsproblemen. Tech 
giganten zoals Yahoo, Twitter, Adobe, Dropbox, Uber and Snapchat 
maken al gebruik van de diensten aangeboden door HackerOne.

2.3.2.  Een ondernemende cultuur

Groningen is een uitstekende stad voor startups en ondernemers. 
Zo zijn wij een van de koplopers bij het opzetten van nieuwe 
bedrijven gericht op technologische diensten en apps. De 
startup-cultuur in Groningen krijgt ook fl inke steun van de 
kennisinstellingen. Niet alleen door faciliteiten, de kennisinstellingen 
zijn zelf ook een bron van nieuwe startups. In 2015 opereerden er 
in en rond Groningen in totaal 111 bedrijven die zijn voortgekomen 
uit de RUG of het UMCG. Alle Amsterdamse kennisinstellingen 
samen kunnen daar slechts 47 startups tegenover stellen. Het 
ontstaan van nieuwe (ICT) bedrijven wordt sterk gestimuleerd 
door de aanwezige communities, duidelijke ontmoetingsplekken en 
toegankelijke begeleiding.
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Communities

Founded in Groningen
De Groningse ondernemers hebben hun krachten gebundeld in 
‘Founded in Groningen’ het online platform om bedrijven te verbinden 
en Groningen als innovatie-stad zowel nationaal als internationaal 
op de kaart te zetten. Zo ontstaat een hecht netwerk waarbinnen 
bedrijven makkelijker kunnen innoveren en sneller kunnen groeien. 
Inmiddels hebben al meer dan 340 bedrijven zich aangemeld als 
‘Founded in Groningen’.

SMC050
SMC050 is een initiatief om professionals, bedrijven en experts op het 
gebied van social media, technologische trends en digitale innovatie 
in de regio bij elkaar te brengen. 1x in de 6 weken een avond met 2 
of 3 lezingen @Martiniplaza. Met onderwerpen als Internet of Things, 
Nieuwe media, 3D printen, Big data, Quantifi ed self, Social Media, 
Digitaal leiderschap, Bitcoin, Messaging Apps, Smartphones & Mobile, 
Second screen (future of TV), en Society 3.0. SMC050 is tevens een 
netwerk voor bedrijven, ondernemers en ondernemende mensen in de 
regio Groningen.

Broeinesten

Groningen heeft een groot scala aan ‘broeinesten’ waar 
ondernemers en startups bij elkaar komen om gebruik te maken 
van elkaars talent. Dit zijn plekken waar jonge ondernemers, 
designers, programmeurs, tekstschrijvers, juristen en nog veel meer 
disciplines bij elkaar zitten en samenwerken.

Cube050 Incubator
Jonge starters met ambitie uit de regio Groningen die op zoek 
zijn naar kantoorruimte vinden de perfecte plek op de Zernike 
Campus Groningen. Ze kunnen niet alleen een ruimte huren 
in een inspirerende omgeving met gelijkgestemden, maar ook 
advies op maat krijgen. Cube050 is een samenwerking van 
de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en City 
of Talent. De incubator telt al 133 startups van de RUG en de 
Hanzehogeschool.

Launch Café 
Het Launch Cafe is al jaren de favoriete (werk)plek van 
ondernemers, ZZP’ers en startups. Het is een plek die inspireert, 
waar je nieuwe mensen leert kennen, waar kansen zijn voor je 
business, waar je geen wurg huurcontract hoeft te tekenen, waar 
alles geregeld is en waar je met plezier naartoe gaat. Het Launch 
Café is door Intermediair magazine uitgeroepen tot beste ‘buiten 
de deur werkplek’ van Groningen.

Mediacentrale
De Mediacentrale is een icoon van de stad Groningen op het 
gebied van jonge en innovatieve bedrijven. De voormalige 
energiecentrale heeft een oppervlakte van 18.300 m2 en huisvest 
zo’n 65 bedrijven die actief zijn in media, marketing en ICT. De 
bewoners zijn voornamelijk groeiers, vooruitstrevende werknemers, 
managers en ondernemers van bestaande bedrijven. 

The Big Building
Liefst 4000 vierkante meter aan bedrijfsruimte voor startups. En 
dat is pas het begin: op termijn biedt het oude pand van PostNL 
achter het Groningse hoofdstation mogelijk zelfs 14.000 vierkante 
meter voor innovatieve en creatieve startups. 
‘Je hebt hier zowel internetbedrijven als creatievelingen, artiesten, 
ontwerpers, programmeurs en ambachtslieden. Zij houden zich 
bijvoorbeeld bezig met 3D printen, printplaten en solderen. Het is 
juist die kruisbestuiving die wij aanmoedigen en graag zien’, zegt 
initiatiefnemer Nick Stevens 1. 

ICT Start-up support

Internet Valley
Internet Valley richt zich op het voeden van de ‘community of 
internet startups’ in Groningen. Startups kunnen bij Internet Valley 
terecht voor een mentornetwerk, meer dan 60 workshops & events 
per jaar en een investeringsfonds. De internet scène heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot een banenmotor van Groningen, 
met honderden hoogwaardige arbeidsplaatsen. Voor de nieuwe 

1 Bron: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/153426/Wat-is-eigenlijk-The-Big-Building
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generatie internet bedrijven probeert Internet Valley een optimaal 
klimaat te creëren, door startups in contact te brengen met kennis, 
ervaring, netwerk en kapitaal.

VentureLab Noord 
VentureLab Noord bidet een 1-jarig business development 
programma aan voor start-ups en bestaande MKB bedrijven. 
Deelnemers krijgen trainingen, een ondersteunend netwerk 
en passende expert en proces coaches. Het programma 
bevat wekelijkse trainingssessies op onderwerpen zoals 
productontwikkeling, marketing, strategie, financiering en 
ondernemerschapsvaardigheden; voortgangsmonitoring aan de 
hand van 3-maandelijkse business panel presentaties; regelmatige 
netwerkbijeenkomsten; en op maat gemaakte programma’s 
gebaseerd op de behoefte van het individu, team of het bedrijf 
(keuze uit > 60 trainingen). 

2.3.3.  Internationale Partners

Naast de opkomst van bedrijven ‘Founded in Groningen’ weten 
grote internationale spelers Campus Groningen ook steeds beter te 
vinden.

IBM Client Innovation Center Groningen 
Sinds 2013 is het IBM Client Innovation Center Benelux gevestigd 
in hartje Groningen. Hier werken medewerkers samen met de 
opdrachtgever aan innovaties in het bedrijfsproces. IBM heeft 
ook niet voor niks voor Groningen gekozen. Carola Bos, director 
operations van IBM in Groningen: ‘(…) Ik vraag mij af of het in 
andere steden ook wel zo goed gelukt zou zijn om in korte tijd 
vanuit het niets een bedrijf op te zetten, met nu al 125 hoog 
opgeleide medewerkers. Dat dat in Groningen is gelukt, komt 
omdat hier veel zaken samen kwamen: een groot aanbod aan 
hoog opgeleide mensen, korte lijnen en ook overheden die ons 
zeer welkom hebben geheten en ons waar mogelijk hebben 
geholpen’2. Recent heeft IBM een zogenaamde iX-studio, oftewel 
een Interactive Experience Studio, aan de Groningse locatie 
toegevoegd. Hier kraken ontwerpers en programmeurs hun 
hersens over problemen van vooral Nederlandse bedrijven, zoals 
autofabrikanten, banken en supermarkten. 

Siemens 
Siemens werkt nauw samen met het Universitair Medisch 
Centrum Groningen voor de ontwikkeling en inzet van nieuwe 
beeldvormende technieken in de kliniek en op het gebied 
van Personal Healthcare. Hierbij wordt big data uit medische 
apparatuur geanalyseerd en ingezet bij het individualiseren van de 
gezondheidszorg. Zorg dus die toegesneden is op de individuele 
patiënt. 

Google 
Google bouwt een nieuw datacenter bij Eemshaven in Noord 
Groningen. Na een eerste investering van 600 miljoen wordt 
nu gesproken over mogelijke verdubbeling van de huidige 

2 Bron: http://www.entrepreneurmagazine.nl/carola-bos-ibm-groningen
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capaciteit. Minister Henk Kamp van Economische Zaken: ‘Deze 
investering van Google laat zien dat het Noorden een aantrekkelijk 
gebied is om in te investeren’. Volgens de bewindsman zijn er 
goedopgeleide technici en bouwvakkers beschikbaar, ligt er een 
betrouwbare energie- en ICT-infrastructuur en is er ruimte om 
te bouwen. Daarnaast is het nabijgelegen Delfzijl een belangrijk 
internetknooppunt, elf van de vijftien internetkabels die Europa 
met de Verenigde Staten verbinden komen daar aan land. 
De Eemshaven is een heel geschikte locatie voor datacenters 
vanwege de ligging boven zeeniveau en de betrouwbare 
stroomvoorzieningen. 

Google wil zich meer met de Groningse regio verbinden. Dit 
doen ze door het starten van twee onderwijsprogramma’s voor 
de Groningse jeugd. Google heeft in samenwerking met de 
Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen 
en Groningen Programmeert programmeerlessen voor twintig 
Noordoost-Groningse basisscholen ontwikkeld. Daarnaast gaat 
het bedrijf gastlessen verzorgen aan de ROC’s Noorderpoort 
en Alfa-College. Om ook de lokale ondernemers te helpen 
bij het ontwikkelen van ICT-kennis en vaardigheden heeft 
Google afgelopen jaar De Digitale Werkplaats georganiseerd 
in de Suikerfabriek. De Digitale Werkplaats biedt een praktisch, 
laagdrempelig en kosteloos handvat voor zzp’ers en kleine 
ondernemers. Tijdens de sessies worden de nodige digitale 
vaardigheden bij gebracht, zodat bedrijven aan de slag kunnen en 
meer groei kunnen realiseren.

KPN 
KPN is een toonaangevende leverancier van ICT-diensten en 
de grootste Telecom en ICT-dienstverlener van Nederland. Met 
een breed scala aan producten en diensten bedienen ze met 
verschillende merken een groot aantal diverse klantgroepen – in 
binnen- en buitenland. Van prepaid bellen in de VS, tot interactieve 
HD-televisie in Nederland. KPN is in Groningen vol betrokken bij 
ontwikkelingen rond LoRa, 5G en het Internet of Things. 
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2.4. 
Samenwerking

2.4.1.  Cultuur

Groningers werken graag samen om 
kennis te delen, uitdagingen aan te 
pakken en meerwaarde te creëren. 

Groningers werken graag samen om kennis te delen, uitdagingen 
aan te pakken en meerwaarde te creëren. Op Campus Groningen 
is het “triple helix” model van samenwerking tussen bedrijven, 
overheid en hoger onderwijs dan ook gemeengoed. Deze focus op 
samenwerking, gekoppeld aan een breed ICT ecosysteem, is uniek 
voor Nederland. Om deze netwerkvorming verder te ondersteunen 
zet Campus Groningen in op omgevingen waar bedrijfsleven, 
onderzoekers en studenten elkaar fysiek ontmoeten. Voorbeeld 
hiervan zijn verschillende proeftuinen en het Zernike Campus 
Innovatiecentrum. Door het s optrekken van alle partijen ontstaat 
een hecht valorisatieklimaat. Dit zorgt voor nieuwe innovaties op 
ICT gebied en binnen de toepassingsgebieden Healthy Ageing, 
Energy en Sustainable Society. 

2.4.2.  ICT Living Labs 

Campus Groningen heeft meerdere Living Labs waar, door middel 
van co-creatie, onderzoekers, studenten en bedrijven ICT innovaties 
bedenken en deze direct toetsen aan de praktijk. Zo wordt het 
ontwikkelingsproces versneld. 

Digital Society / ICT Hub 
Digital Society is een door de Hanzehogeschool geïnitieerde 
ICT innovatiewerkplaats gevestigd op de Zernike Campus. De 
werkplaats koppelt onderzoek en onderwijs aan het werkveld. 
Zo wordt de complete ICT innovatieketen bij elkaar gebracht en 
werken studenten samen met bedrijven aan nieuwe ICT innovaties. 
De toepassing wordt gezocht binnen de thema’s Energy, 
Sustainable Society en Healthy Ageing. Thematische proeftuinen 
zoals het Energy Transition Center (EnTranCe) en Zernike 
Advanced Processing (ZAP) zijn ook aanwezig op hetzelfde terrein. 

5Groningen – 5G Fieldlab 
Onder de vlag van de Digital Society wordt ook het 5G Fieldlab 
Noord-NL uitgerold. Hiermee is Groningen in zowel Nederland 
als in Europa het enige landelijke gebied waar geëxperimenteerd 
gaat worden met 5G: de vijfde generatie mobiele netwerken. 
Het Fieldlab biedt de regio een infrastructuur voor onder andere 
het koppelen van enorme hoeveelheden sensoren. Binnen het 
bijbehorende 5G kenniscentrum worden gezamenlijk ICT pilots 
ontwikkeld op de gebieden logistiek & vervoer, leefbaarheid, agro, 
energie en healthy ageing. Inmiddels zijn al zeven organisaties 
bij het 5G Fieldlab aangesloten: Surfnet, Ericsson, Huawei, KPN, 
TNO, Agentschap Telecom en de Economic Board Groningen. Het 
Fieldlab staat open voor alle bedrijven en instellingen die willen 
meewerken aan de ontwikkeling van 5G. 

HiLab ICT Innovatiewerkplaats 
HiLab is een innovatiewerkplaats (IWP) van de Hanzehogeschool 
waar studenten, docenten, onderzoekers en externe partijen 
samenwerken aan opdrachten op ICT gebied. HiLab is een 'enabler' 
die het ICT component realiseert in de ontwikkeling van producten 
en diensten van derden. Het gaat vaak om producten en diensten 
die nog in een experimenteel stadium verkeren. Denk hierbij aan 
het ontwikkelen van innovatieve games, websites, applicaties of 
diensten zoals flexibele dataopslag, het verzorgen van gastcolleges 
of het aanbieden van stages. Het HiLab biedt werkveldpartners 
toegang tot de infrastructuur van het Instituut voor Communicatie, 
Media & IT en de mogelijkheid om samen te werken met studenten.
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The Things Network – Internet of Things (IoT) Groningen 
The Things Network is een crowdsourced Internet of Things data 
netwerk dat ontwikkeld is op basis van LoraWAN™-technologie. 
Hetnetwerk wordt gebruikt om apparaten als sensoren aan het 
internet te koppelen. Er loopt nu een Kickstarter campagne om van 
Groningen de tweede Nederlandse stad te maken met een dekkend 
Internet of Things netwerk.

2.4.3.  Samenwerkingsverbanden

Campus Groningen heeft veel ervaring opgebouwd met het 
opzetten van samenwerkingsverbanden, zowel in de publieke 
als de private sector. Ook op ICT gebied zijn een aantal 
samenwerkingsverbanden actief.

Noordelijke Online Ondernemers (NOO) 
De NOO is een groep van op dit moment 32 gevestigde online 
ondernemingen in Noord-Nederland. Dit zijn ondernemers of 
directieleden met bewezen ondernemerservaring, die met hun 
bedrijf actief zijn in de online markt, een gevestigde naam zijn en 
opereren vanuit Noord-Nederland. Nieuwe leden kunnen alleen 
worden aangedragen door huidige leden. Het bestuur beoordeelt 
of nieuwe, potentiële leden aan kunnen sluiten op basis van de 
volgende criteria: Focus op online (ondernemen); Minimale omzet 
diensten: € 1 miljoen; Minimale omzet producten: € 3 miljoen; Niet 
alleen halen, ook brengen; Noordelijk gelegen; Toekomstvisie / 
uitgesproken mening; Aantoonbare (ondernemers-) ervaring; 
Minimaal 10 medewerkers.

Samenwerking Noord 
Samenwerking Noord is een IT netwerkorganisatie voor (semi-)
publieke organisaties in Noord-Nederland. In de samenwerking 
wordt de kracht van de aangesloten organisaties gebundeld op 
onder andere het gebied van datacenterdienstverlening en ICT 
beheer. De aanwezige kennis wordt ingezet om de continuïteit, 
flexibiliteit en het innovatief vermogen van de aangesloten 
organisaties te versterken. Door samen te werken en kennis te 

delen wordt bespaard op ICT uitgaven. Samenwerking Noord 
streeft naar behoud van ICT talent voor Noord-Nederland door 
de uitwisseling van medewerkers te stimuleren en een bijdrage te 
leveren aan een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en 
arbeidsmarkt. Zo wordt gestreefd naar verdere ontwikkeling van de 
ICT werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Region of Smart Factories 
Region of Smart Factories (RoSF) is een o�cieel Fieldlab op 
de Nationale Smart Industry Agenda (www.smartindustry.nl) en 
een van de ikoonprojecten van de Taskforce High-Tech Systems 
and Materials Noord-Nederland. Binnen RoSF ontwikkelen 40 
partners uit Noord-Nederland, waaronder de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, samen de 
fabriek van de toekomst: intelligente, connected en customized 
productieprocessen, voor intelligente, connected en customized 
producten. RoSF kent tien pilotprojecten – uitgevoerd door clusters 
van bedrijven en instellingen – met een inhoudelijke focus op 
foutloos produceren, modelbased engineering en customization.

4.5. 
(Gedeelde) faciliteiten

Campus Groningen gelooft in de 
kracht van samenwerking voor het 
vinden van innovatieve oplossingen. 

Om dit proces te ondersteunen brengt de Campus partijen 
bij elkaar. Door het delen van faciliteiten ontstaat een 
fysieke verbinding en kunnen partners elkaar vinden op 
gemeenschappelijke thema’s. Als partner op de Campus kunnen 
toekomstige bedrijven gemakkelijk aanhaken bij deze en 
toekomstige faciliteiten.
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BuildinG 
Het innovatiecentrum BuildinG (Build in Groningen) is een 
ontmoetingsplek voor bedrijven, studenten (wo, hbo en mbo), 
docenten, onderzoekers en bewoners. BuildInG start met het 
thema aardbevingsbestendig bouwen. Deze groepen kunnen hier 
kennis delen en uitwisselen; daarnaast is er ruimte voor bijscholing, 
symposia, cursussen en workshops. Ook kunnen bouwinnovaties 
getest worden en is BuildInG een incubator die start-ups helpt om 
succesvolle ondernemingen te worden. Op termijn wordt gekeken 
wat de mogelijkheden zijn op gebieden als energiezuinige bouw, 
levensloopbestendig wonen en domotica. 

Center for Information Technology 
Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) is een 
vooraanstaand landelijk en Europees expertisecentrum op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het CIT 
streeft naar een geavanceerd gebruik van ICT binnen het hoger 
onderwijs en onderzoek d.m.v. het aanbieden van hoogwaardige IT-
diensten aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderwijsinstellingen 
en derden in de noordelijke regio.

• Peregrine High Performance Computing cluster 
Het cluster met 4368 cores is beschikbaar voor algemeen 
gebruik door wetenschappers van de RUG. Het is uitermate 
geschikt voor het oplossen van rekenproblemen waarvoor een 
enkele pc niet krachtig genoeg is.

• Grid Cluster voor grid computing 
Het cluster maakt onderdeel uit van de nationale Big Grid 
infrastructuur, dat zelf onderdeel is van de Europese Grid-
infrastructuur EGI. 

• Reality Center 
Het Reality Center voorziet wetenschappers en andere 
geïnteresseerden met hypermoderne faciliteiten op het gebied 
van High Performance Visualisatie.
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• Reality Cube 
De Reality Cube is een van de meest geavanceerde Virtual 
Reality-systemen die er bestaan. In de Cube kunnen maximaal 
vijf personen deel uit maken van en interacteren met een virtuele 
wereld. De Reality Cube is zeer geschikt voor interactieve 
visualisaties van o.a. een nieuw architectonisch bouwwerk, 
een interactieve moleculaire simulatie, een verzameling 
sterrenclusters of medische data.

• Reality Theatre 
Het Reality Theatre is een setup die bedoeld is om voor grote 
groepen mensen een presentatie te houden met 3D-beelden. 
Populaire toepassingen zijn te vinden op het gebied van 
interieurontwerp, planologie, architectuur of olie- en gasindustrie.

Cube050 Incubator 
Jonge starters met ambitie uit de regio Groningen die op zoek 
zijn naar kantoorruimte vinden de perfecte plek op de Zernike 
Campus Groningen. Ze kunnen niet alleen een ruimte huren 
in een inspirerende omgeving met gelijkgestemden, maar ook 
advies op maat krijgen. Cube050 is een samenwerking van 
de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en City 
of Talent. De incubator telt al 133 startups van de RUG en de 
Hanzehogeschool.

Energy Academy Europe 
Energy Academy Europe, een internationaal expertisecentrum, 
wil de energietransitie versnellen voor het bij elkaar brengen van 
activiteiten, partners en netwerken. In hun nieuwe 100% duurzame 
gebouw worden onderwijs, wetenschap en innovatie gecombineerd 
op de Campus. ICT speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken 
van de energietransitie. The Energy Academy Europe werkt op 
de Campus samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan het 
Energysense project. Energysense richt zich op huishoudelijk 
gebruik van energie en manieren om gedrag te beïnvloeden. Er 
wordt een hoogwaardige en veilige ICT-infrastructuur gebouwd, 
die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 
10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt 
voor onderzoek en innovatie. Naast eigen projecten ondersteunt 
de Energy Academy Europe ook energie gerelateerde start-ups, 
bijvoorbeeld in de ICT en sensortechnology zoals Sustainable 
Buildings.

Energy Transition Center 
De Energy Transition Center (EnTranCe) is sinds oktober 
2015 gevestigd op de Zernike Campus. Het is een energie 
innovatiewerkplaats waar nieuwe duurzame energietechnologieën 
worden getest. EnTranCe is een initiatief van de Hanze, de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Energy Academy Europe. 
Het is een toegankelijke organisatie waar studenten vanuit de 
kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan 
innovatie binnen de energie-industrie. 

Genomics Coordination Center 
Het Genomics Coordination Center bestaat uit een team van 
25 projectleiders, programmeurs, postdocs en PhD studenten. 
Missie: het onderzoeken, ontwikkelen en ondersteunen van de next-
generation life sciences. Middel: Een hoogwaardige data opslag en 
analyse infrastructuur. Het centrum levert bioinformatica diensten 
aan onderzoeksgroepen binnen het Universitair Medisch Centrum 
Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Lifelines en aan andere 
partijen. 

Health Hub Roden 
De Health Hub Roden ligt op een steenworp afstand en is 
nauw betrokken bij Campus Groningen. Health Hub Roden 
is een innovatieve samenwerkingsvorm met medische 
technologiebedrijven. In de Hub werken ondernemingen in deze 
sector samen met onderwijs- en kennisinstellingen. In een ruimte 
van 1.500 m2 werken studenten en docent-onderzoekers van 
kennisinstellingen samen met medewerkers van meerdere bedrijven 
aan onderzoeksprojecten gericht op gezonder ouder worden. Veel 
van deze projecten raken aan ICT, bijvoorbeeld op het gebied van 
eHealth en sensortechnologie binnen Healthy Ageing.

Innovatiecentrum 
Het innovatiecentrum betreft een volledig nieuw complex met 
onder meer een laboratorium, een proe�abriek, kantoren en 
een klanteninnovatiecentrum. In het nieuw te bouwen complex 
is ruimte beschikbaar voor meerdere bedrijven en start-ups en 
wordt zo opgezet om kruisbestuiving te maximaliseren. Ook vindt 
er nauwe samenwerking plaats op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Dit biedt mogelijkheden voor studenten en innovators 
om eigen initiatieven verder te ontwikkelen. De eerste bewoner is al 
gevonden. Avebe neemt met 100 R&D en Marketing medewerkers 
zijn intrek in het nieuwe innovatiecentrum. 
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TCN Datacenter 
TCNs kennis van datacenter design en operatie resulteert in 
uiterst betrouwbare datacenters. Onze teams leveren 7 dagen 
per week, 24 uur per dag veiligheid, services en support. Door 
zelf ons personeel op te leiden en ze mee te laten groeien met de 
organisatie is het kennisniveau hoog en de betrokkenheid groot. 
Met twee Data Hotels, ruim 100 MW vermogen en langdurige 
relaties met nationale en internationale klanten, heeft TCN bewezen 
een stabiele marktspeler te zijn op het gebied van datacenters.

Het R&D Hotel 
Het R&D Hotel faciliteert de samenwerking tussen onderzoekers 
en ondernemers met een focus op Voeding & Gezondheid, 
Medische technologie, Farma en eHealth. Het hotel is ontworpen 
voor mensen met behoefte aan flexibele ruimte. Ruimtes voor 
vergaderingen, werk en communicatie zijn aanwezig.

Zernike Advanced Processing (ZAP) 
De faciliteit ZAP bestaat uit een proceshal, waarin gewerkt 
gaat worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten uit het 
bedrijfsleven en wordt tevens gebruikt als onderwijsruimte voor 
MBO, HBO en WO. ZAP is een opschalingsfabriek en zal zich met 
name richten op het omzetten van biologische (rest)stromen tot 
bruikbare componenten. ZAP houdt zich, anders gezegd, bezig 
met de eerste fase van het valoriseren; het omzetten van kennis 
naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Het 
is een uitstekende omgeving voor het kleinschalig testen van Smart 
Industry toepassingen binnen productieprocessen.

 

2.6. 
Financiering

Op het gebied van financiering zijn 
er volop mogelijkheden bij Campus 
Groningen. 

Het aanbod aan financieringsinstrumenten is breed, van 
investeerders naar fondsen en subsidies. Campus Groningen helpt 
graag met het vinden van geschikte financiering voor nieuwe 
ontwikkelingen en/of publiek private samenwerkingen. Ons brede 
regionale en nationale netwerk helpt hierbij.

2.6.1.  Investeerders

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 
(Achtergestelde lening tot € 1.500.000,- of Aandelenkapitaal/
achtergestelde lening tot € 2.500.000,-.)

NOM Finance wil bedrijven laten groeien. Ze doet dit door 
financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-
Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde 
leningen. Deze financiering wordt verstrekt aan zowel startende 
bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname 
willen doen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een 
bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, 
wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders 
geïnvesteerd. NOM biedt naast kapitaal ook denkkracht, advies 
en begeleiding met als doel: groei van omzet, winst en duurzame 
werkgelegenheid. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan 
financiering uitstaan bij bijna 100 ondernemingen.
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Triade als financier 
(Achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal tot € 1.000.000,-.)

Triade stimuleert ideeën op het gebied van Health, Energie, 
Bioeconomy en IT. Dat doet zij middels investeringen in 
vastgoed en start-ups op en rondom Campus Groningen, vaak 
in samenwerking met vertrouwde partners. Triade heeft circa 
€ 15 miljoen aan financiering uitstaan in ruim 40 ondernemingen en 
circa € 15 miljoen in ruim 12.500 m2 faciliterend vastgoed. 

Flinc 
Flinc is de verbindende factor tussen innovatief ondernemerschap 
en financieringsmogelijkheden in Noord-Nederland. Flinc gelooft 
dat een innovatief idee, een flinke dosis ondernemerschap en 
de juiste financieringsmogelijkheden dé ingrediënten zijn van 
een succesvol innovatief product of dienst. Flinc is er voor de 
innovatieve ideeën van zowel startups als het gevestigd mkb! 
Flinc is een project van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
(NOM). Vanuit de missie om het economisch landschap van Noord-
Nederland te versterken en de werkgelegenheid in deze regio te 
vergroten, helpen we innovatieve plannen van ondernemingen 
gefinancierd te krijgen.

2.6.2.  Beschikbare fondsen

Carduso Capital 
Dit investeringsfonds van circa € 30.000.000,- is geïnitieerd door 
de RUG en het UMCG, die ook beide minderheidsaandeelhouder 
zijn. Het management van Carduso is in handen van een 
onafhankelijk management. Het fonds wil circa 10% van het kapitaal 
investeren in start up-bedrijven.

GJ Smid Fonds 
De heer Smid heeft een deel van zijn privévermogen ingebracht 
in het fonds ter verkrijging van een adequaat startkapitaal. 
Het doel van het fonds is het ondersteunen van innovatieve 
ontwikkelingen op industrieel en ambachtelijk gebied ter 

bevordering en verbetering van bedrijfsmatige activiteiten en van 
de werkgelegenheid in de Noord Nederlandse regio. Investeringen 
vinden plaats door deel te nemen in aandelenkapitaal en/of het 
verstrekken van (achtergestelde) leningen.

RUG/UMCG Invest 
Het verkrijgen van een proof-of-concept is vaak essentieel voor de 
verdere ontwikkeling van producten, het aantrekken van partners 
of het vinden van additioneel kapitaal. Het RUG/UMCG Invest 
fonds is specifiek opgericht voor het financieren van het doen van 
proof-of-concept onderzoek en technische haalbaarheidsstudies. 
Het fonds is niet beschikbaar voor bedrijfs- of personeelskosten. 
Financiering wordt verleend op basis van een risk-sharing lening 
van maximaal € 100.000,-. Aflossing is afhankelijk van technisch en 
commercieel succes. Het fonds is beschikbaar MKB bedrijven die 
werken met intellectueel eigendom van de RUG of het UMCG (op 
basis van een licentie) binnen de life sciences of energie.

NextGen Ventures 
NextGen Ventures richt zich op jonge ondernemingen met 
veelbelovende oplossingen voor preventie, vroege diagnose 
of zelfstandigheid. Dit haakt goed aan op het Campus thema 
Healthy Ageing. NextGen biedt naast kapitaal ook ervaring en een 
uitgebreid netwerk. NextGen begeleidt jonge ondernemers in het 
proces van het omzetten van een idee naar een tastbaar product. 
Eerste ronde investeringen bedragen tussen de € 100- 500.000. 
Het uitgangspunt is maatschappelijke impact combineren met 
financiële prestaties. Vanuit NextGen is interesse in oplossingen 
binnen Digital Health, Domotica, Serious Games en Devices.

Technovation loan 
De Technovation Loan wordt aangeboden in samenwerking met de 
Rabobank. De lening fungeert als pre-seed lening voor start-ups 
om het bedrijf verder te ontwikkelen. Het bedrijf moet werken aan 
een product of service die is gebaseerd op een nieuwe uitvinding 
of applicatie. Financiering vindt plaats door middel van een lening 
van maximaal € 100.000,- per lid van het management team. De 
lening is beschikbaar voor start-ups en jonge bedrijven (<5 jaar) 
binnen de life sciences en energie.
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Internet Valley Fonds 
Early stage startups kunnen terecht bij het fonds van Internet 
Valley. Voorwaarde is dat je een proof of concept hebt gemaakt 
en dat je team zelf de capaciteit in huis heeft om het online 
product of dienst te bouwen. Startups die gebruik maken van het 
investeringsfonds van Internet Valley, kunnen rekenen op intensieve 
begeleiding en toegang tot een omvangrijk netwerk van beslissers 
om groei mogelijk te maken. Het pre-seed fonds van Internet 
Valley is bedoeld voor bedrijven die een innovatief en schaalbaar 
ICT product of dienst aan het ontwikkelen zijn. De investering 
van het pre-seed fonds wordt gebruikt om het prototype door te 
ontwikkelen naar een ‘minimum viable product’. Daarnaast zal de 
investering gebruikt worden om een realistisch business model te 
ontwikkelen.

2.6.3.  Regionale Subsidies 

Op dit moment beheert het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) verschillende subsidieregelingen. Deze regelingen 
zijn actueel en er kunnen direct aanvragen voor worden ingediend.

KEI-regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van 
technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie 
bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en 
Groningen, te stimuleren.  De regeling is nog geopend tot en met 
31 december 2016 voor 3 mogelijkheden: 

• Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel: 
Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat hooggekwalificeerd 
personeel (werkzaam bij een grote onderneming of 
kennisinstelling) bij de aanvrager wordt gedetacheerd. Het 
betreft een nieuw gecreëerde functie. 

• Plaatsen van personeel: Binnen dit onderdeel is het mogelijk 
tijdelijk een medewerker van de aanvrager te plaatsen bij een 
andere organisatie in de Europese Unie. De medewerker dient 
een relevante hbo of wo diploma te hebben of aantoonbare 
relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau. De medewerker 
dient begeleid te worden bij de organisatie waar hij/zij geplaatst 
wordt. 

• Promovendus: Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat de 
aanvrager tijdelijk een promovendus in dienst neemt of dat de 
promovendus gedetacheerd wordt. 

VIA 2016-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij 
het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren 
en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het 
subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende 
mkb’ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen 
op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor 
de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, 
duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-
Nederland. Subsidiabele kosten betre�en: het inschakelen van een 
onafhankelijke organisatie; materialen die onderdeel zijn van een 
prototype; de loonkosten van werknemers en bijdrage eigen uren; 
kosten van octrooien; huurkosten van apparatuur en uitrusting; 
reis- en verblijfkosten binnen Nederland. Aanvragen kunnen 
worden ingediend t/m 31 december, mits er voldoende budget is. 

Voucherregeling Externe Expertise Financiering heeft als doel 
dat mkb-ondernemers door inzet van onafhankelijke organisatie 
betere voorstellen voor inzet van risicofinanciering ontwikkelen en 
indienen. Via de voucherregeling kan mkb een bijdrage aanvragen 
om deze onafhankelijke organisatie in te huren. De onafhankelijke 
organisatie kan bijv. worden ingeschakeld voor hulp bij de 
uitwerking van het investeringsplan dat aan een aanvraag van 
risicofinanciering ten grondslag moet liggen, voor ondersteuning 
bij het voeren van verkennende gesprekken met aanbieders 
van risicofinanciering of voor begeleiding bij de indiening van 
een aanvraag voor risicofinanciering. Doelgroep is dus mkb-
ondernemers die een vestiging hebben in het werkingsgebied 
(gemeenten De Marna, Eemsmond, Winsum, Bedum, Loppersum, 
Ten Boer, Appingedam, Delfsijl en Slochteren) of die het project 
willen uitvoeren in het werkingsgebied. Subsidiabele kosten 
betre�en het inschakelen van een onafhankelijke organisatie en 
bedraagt 50% met een maximum van € 2.500,00. Deze regeling 
loopt tot en met 31 december. 
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RIG 2015 heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan 
ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-
campus.  Het ministerie van Economische Zaken heeft € 20 miljoen 
beschikbaar gesteld en er wordt door regionale overheden 
eenzelfde bedrag van € 20 miljoen geïnvesteerd. De regeling 
kent een looptijd van vier jaar. Het subsidieplafond van de eerste 
tranche is € 10 miljoen. De financiering van deze eerste tranche 
bestaat uit een bijdrage van € 5 miljoen van het ministerie van EZ 
en € 5 miljoen door de provincie Groningen, gefinancierd via het 
SNN, Ruimtelijk Economisch Programma. Ook voor de tweede 
tranche is er € 10 miljoen beschikbaar. Het geld wordt gefinancierd 
door het Rijk en door de Economic Board Groningen. In totaal is er 
nu € 20 miljoen beschikbaar voor investeringssteun aan bedrijven 
in de Eemsdelta regio een de Zernike Campus Groningen.


