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Opdracht bestuurders RGA
De kerngroep valt onder het speerpunt economie van de Regio Groningen-Assen (RGA) en
daarmee onder de portefeuillehouders economie (wethouders en gedeputeerden van de 7
gemeenten en 2 provincies). Formeel is de opdrachtgever de stuurgroep van de RGA.
Missie
De kerngroep van het Economisch Platform van de regio Groningen-Assen ziet het als haar
missie om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en wil
daar een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan leveren vanuit haar onafhankelijkheid.
Daarbij heeft de kerngroep de volgende doelstellingen: verbinden, informeren, initiëren.
Visie
De kerngroep verbindt, informeert en initieert om een concrete bijdrage te leveren aan de
economie van de RGA. De kerngroep kan ambtenaren en bestuurders (overheid), bedrijven
en ondernemers (bedrijfsleven) en scholen en onderzoek (onderwijs) verbinden met elkaar in
wat nodig is voor het regionale bedrijfsleven. Door te informeren over (on)mogelijkheden of
het initiatief te nemen in de zoektocht naar oplossingen. Overheid en onderwijs geven ruimte
voor groei voor het bedrijfsleven; in (maatschappelijke) omgeving en in kennis en talent. Het
bedrijfsleven levert een cruciale bijdrage aan de maatschappij en aan opleiding (de praktijk is
de beste leerschool).
De kerngroep is onafhankelijk van economische sectoren en kan daardoor in actuele
onderwerpen een invalshoek kiezen die anders wordt gemist. Of kan in de hectiek van de
actualiteit ook relevante onderwerpen agenderen die anders ongezien blijven. Altijd vanuit de
vraag hoe overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar kunnen versterken en nodig hebben.
Ten einde een zo optimaal mogelijk klimaat te scheppen voor bedrijven.
Strategie & instrumenten
De kerngroep verbindt, informeert en initieert om anderen in staat te stellen resultaat te
behalen. Ze verbindt overheid, bedrijfsleven en onderwijs op thema's waar deze elkaar nodig
hebben.
De kerngroep kan de volgende Instrumenten inzetten:
- Bijeenkomsten (economisch platform of kleine discussiebijeenkomsten);
- Expertgroepen (resultaat bijvoorbeeld whitepaper, onderzoek of project);
- Communicatiemiddelen (zoals enquêtes of een nieuwsbrief);
- Direct advies.
De kerngroep ziet zichzelf hierbij als aanjager van projecten.
Het organiseren van bijeenkomsten en expertgroepen en het inzetten van
communicatiemiddelen draagt bij aan het verbinden, informeren en initiëren. En de
kerngroep verkrijgt hieruit de informatie en signalen die ze kan vertalen in directe adviezen
aan de regionale overheden als opdrachtgever, maar ook aan het onderwijs.
Samenstelling kerngroep
De kerngroep bestaat uit zes leden, waarvan een de rol van voorzitter vervult.

De samenstelling reflecteert de missie om werkgelegenheid en verdienvermogen te
versterken; leden hebben op een na een achtergrond in het bedrijfsleven. En de
samenstelling houdt rekening met de onafhankelijkheid van economische sectoren. Vanwege
het belang van een goede verbinding met het onderwijs en onderzoek heeft een lid altijd een
achtergrond onderwijs/onderzoek.
Dit vertaalt zich naar de volgende samenstelling: Vijf leden, waaronder de voorzitter, zijn
afkomstig uit het regionale bedrijfsleven. Deze vijf komen bij voorkeur elk uit een ander deel
van de regio en een andere sector. Een lid is afkomstig uit onderwijs & onderzoek.
2-jaarlijkse cyclus
De kerngroep werkt volgens een inhoudelijk programma met een looptijd van 2 jaar, waarna
de balans wordt opgemaakt van de gedane inzet en een programma voor de volgende 2 jaar
wordt opgesteld. Dit programma wordt samen met de portefeuillehouders economie van de
regionale overheden vastgesteld. Tevens streeft de kerngroep naar een regulier gesprek met
vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek.
In het programma maakt de kerngroep de keuze op welke thema's ze voor die jaren een
bijdrage wil leveren. Hierin zoekt de kerngroep aansluiting bij het (economisch en breder)
programma van de RGA en de lange termijn visies vanuit het onderwijs. Flexibiliteit blijft wel
belangrijk, het programma is niet in beton gegoten.
De kerngroep bespreekt dit programma na vaststelling in deze twee jaar nog minimaal
driemaal met (een vertegenwoordiging van) de portefeuillehouders economie, waarin inzet
wordt besproken en de kerngroep resultaten en haar adviezen kan presenteren.
Monitoring & rapportage
De kerngroep rapporteert aan haar opdrachtgevers middels een jaarlijks verslag van haar
activiteiten en in de besprekingen die plaats vinden. Hiertoe monitort ze voor zover mogelijk
de resultaten van haar inspanningen middels terugkoppelingen van bezoekers van
bijeenkomsten en deelnemers aan expert- en projectgroepen. De terugkoppeling van
bijeenkomsten van het Economisch platform zal zijn in de vorm van een beoordeling middels
een enquête. Voor kleinere bijeenkomsten, expertgroepen en projecten worden effecten en
resultaten gemonitord door deze na te bespreken met participanten.
De financiële verantwoording geschied via de jaarlijkse control cyclus van de Regio
Groningen-Assen.
Ondersteuning & budget
De kerngroep EP krijgt ondersteuning vanuit het regiobureau van de RGA. De
programmaleider(s) economie faciliteren de overleggen van de kerngroep in een secretariële
rol en leveren tevens inhoudelijke input. Daarnaast faciliteren ze de expertgroepen en
organiseren ze de bijeenkomsten en evenementen.
Hiervoor is budget beschikbaar vanuit de RGA. Voor bijeenkomsten vanuit van de kerngroep is
dit € 12.000, -. Voor projecten en onderzoeken is dit flexibel, afhankelijk van samenhang met
andere activiteiten van het programma economie van de RGA. Het budget is altijd aan
evaluatie onderhevig en kan aangepast worden aan de behoeften binnen de financiële kaders
van de RGA.

