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De 7 LEADER+
Principes

Neem het gebied als uitgangspunt

Betrek de bevolking actief en stel
begeleidende expertise op afroep
beschikbaar

Bestuur het gebied interactief
(publiek plus privaat)

Focus op innovatie - en durf
risico te nemen

Zoek oplossingen in multisectoraal en
integraal werken

Bevorder het leren van deze aanpak
d.m.v samenwerken, ook internationaal

Zet de fondsen direct ter beschikking
van het gebied en onder beheer van de
Lokale Actie Groep (LAG)

Kansen voor het platteland
In het SER advies Kansen voor het platteland wordt gewezen op de noodzaak
van versterking van het platteland door
een (nieuwe) interactieve bestuursstijl.
Initiatieven van onder op, door boeren,
burgers en buitenlui moeten worden
omarmd. Dit moet volgens de SER leiden
tot het stimuleren van vernieuwend en
betrokken ondernemerschap op het platteland en het faciliteren van functiecombinaties (zoals recreatie en waterberging,
landbouw en natuurbeheer). Hierbij moeten verantwoordelijkheid en bevoegdheden zo laag mogelijk in de gebieden worden neergelegd.
Feitelijk een (SER)verwijzing naar de
LEADER-aanpak dus, zoals die momenteel door 28 Lokale Groepen (LAGs) in
ons land wordt gepraktiseerd.
De LAGs hebben inmiddels minister
Veerman gevraagd om bij de nadere uitwerking van het nieuwe Plattelands
OntwikkelingsPlan (POP2) deze werkwijze - “een gouden kans voor het platteland” - voor de periode 2007 - 2013 zo
breed mogelijk toe te passen.
In de praktijk draagt de Leaderaanpak bij
aan:
- versterking van zelforganisatie en
samenwerking op gebiedsniveau en
daarmee de identiteit van het gebied,
- diversificatie - zowel in experimenten,
voorbeeldfunctie alsook daadwerkelijke realisatie - van de economische ontwikkeling van het gebied,
- mobilisering van private inspanningen
- zowel in tijd als in geld - integrale projectuitvoering
Een aantal LAGs in Noord-Nederland
heeft zich de afgelopen periode bijzonder
ingespannen om lokale plattelandsondernemers te bereiken, hen te stimuleren tot
innovatieve investeringen en hen tot
meer samenwerking te bewegen. Het is
gebleken dat deze groep MKB-ers om
diverse redenen onvoldoende gebruik

(kunnen) maken van Europese, nationale
en regionale stimuleringsprogramma’s.
De praktijk leert dat deze groep zeer
sterk behoefte heeft aan een benadering
op maat, kleinschalig, die sterk individueel gericht is. Een benadering zoals de
STIPO-regeling, waarbij een coach de
individuele ondernemers begeleidt, adviseert en stimuleert tot samenwerking en
netwerkvorming.Of zoals Ondernemerschap Nieuwe Stijl.
Plattelandsondernemers zijn een belangrijke factor voor de leefbaarheid in de
dorpen. Het mainstreamen van LEADER
in POP2 biedt een gouden kans om deze
mensen actief te betrekken bij de ontwikkeling van een gebied. Door verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de samenleving te leggen, worden bewoners geactiveerd en krijgt publiek-private sturing in
een gebied een reële kans. Dat zou het
beleidsmotto van de “Andere Overheid”
een concreet gezicht kunnen geven.
Bart Bagerman, Coördinator LEADER
Hoogeland, leader@hoogeland.org
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Ondernemerschap Nieuwe Stijl:
Eindjes verknopen tot een sterk touw

Sinds enige jaren is het project Ondernemerschap Nieuwe
Stijl actief in het LEADER gebied Oldambt-Westerwolde. Het
project is gericht op het versterken van de economie van
het platteland door ondersteuning van kleine bedrijven.
Deze ondersteuning bestaat o.a. uit kennisverbreding en
kennisuitwisseling, het initiëren van samenwerkingsverbanden, begeleiden van startende ondernemers, individueel
ondernemersadvies en -begeleiding bij bijvoorbeeld productvernieuwingen, bedrijfsresultaten, marketing, subsidies,
vergunningen.
Ondernemerschap Nieuwe Stijl (ONS) kent een integrale aanpak, waarin bovenstaande activiteiten worden ingezet ter versterking van de regionale economie. Deze aanpak heeft zijn
vruchten afgeworpen en door de inzet van ONS is een breed
netwerk opgebouwd.
Door de inzet van ONS zijn samenwerkingsverbanden van
ondernemers ontstaan. Zo heeft ONS aan de wieg gestaan van
de vereniging Het Blauwe Lint. Een samenwerkingsverband van
twintig recreatie- en toerismeondernemers die in het Blauwe Lint
gezamenlijk werken aan het optimaal benutten van de kansen
die de komst van de Blauwe Stad kan bieden. In Westerwolde is
met de Vereniging Toeristisch Westerwolde een soortgelijk initiatief ontstaan. In het licht van de Blauwe Stad is ONS ook betrokken bij het proces van een fusie van twee lokale handelsverenigingen. Belangrijke basis voor het totstandkomen van deze
samenwerkingsverbanden ligt in het gegeven dat ONS in haar
project de financiële ruimte heeft voor projectontwikkeling. ONS
kan een stimulerende en initiërende rol vervullen en begeleiding
geven. Vanuit deze basis worden de startende samenwerkingsverbanden in staat gesteld zich te versterken waardoor zij op
enig moment op eigen benen verder kunnen.
Een ander voorbeeld is het
Ortolaanproject. Enkele jaren geleden
kwam Staatsbosbeheer tot de ontdekking dat de ortolaan, een in
Nederland zeldzaam zangvogeltje,
verdwenen was uit Westerwolde. Dit
vogeltje heeft een grote voorkeur
voor afwisselend kleinschalig landschap gecombineerd met bijvoorbeeld roggeveldjes. Op initiatief van
Staatsbosbeheer wordt nu door het
inzaaien van meer rogge gewerkt aan
het verbeteren van het leefgebied
voor de ortolaan. Dit leidde weer tot een leuk bijproject: ondernemers in de regio zijn de Westerwoldse rogge gaan gebruiken
als grondstof voor een streekeigen jenever. ONS werkt samen
met de stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde en een
ondernemer aan de opzet van een jeneverstokerij in
Westerwolde.
En er is nog meer rogge. ONS heeft een plaatselijke bakker
gevraagd roggebrood te gaan bakken met Westerwoldse rogge.

De bakker gaf aan ook Westerwoldse koek te kunnen bakken,
mits de zoetstof uit de regio kon komen. ONS bracht samen met
de stichting Keurmerk de bakker in contact met imkers, die hiermee een nieuw afzetkanaal voor hun honing vonden. Het gezamenlijke resultaat is de Westerwoldse honingkoek.
De genoemde producten worden door de Stichting, met ondersteuning van ONS, als goedgekeurde streekproducten op de
markt gebracht.
Het ondersteunen van individuele ondernemers is een belangrijke taak van ONS. De grootste kracht van ONS ligt echter vooral
op het vlak van verbinden. Het brede netwerk van ONS is daarom van enorme waarde. Een netwerk dat niet in een paar dagen
is opgebouwd, maar mede door een langere projectperiode een
goed fundament heeft gevormd. Dit fundament is de basis voor
nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en, minstens zo belangrijk, een positieve beeldvorming omtrent het
benutten van kansen voor ondernemers op het platteland.
Jan Beekman
j.a.beekman@provinciegroningen.nl

Streekeigen jenever als goedgekeurd streekproduct

Geen andere dingen doen, maar de dingen
Wat zijn de resultaten van LEADER+ in Noord Nederland?
Chantal de Schepper is regionaal econoom en heeft in 2005
met BENT Adviseurs uit Tilburg LEADER+ geëvalueerd. Er
is gekeken naar financiën, efficiëntie, en effectiviteit op
basis van indicatoren.
Is er een probleem op het Noord Nederlandse platteland?
In het Noorden heeft het platteland een uitgedunde bevolking en
dat levert wel speciale problematiek op voor de leefbaarheid en
de economische dynamiek. Vooral het voorzieningenniveau staat
extra onder druk. Naar verhouding is er veel landbouwgrond, terwijl die landbouw onder druk staat. Het probleem ligt niet zozeer
in de woon-werk mobiliteit, dat lukt wel. Maar een gezin met kinderen moet van school naar sportvereniging naar dansclub rijden, op verschillende locaties. Dan gaat de afstand wel
zwaarder wegen. Hoe combineer je als gezin al die functies,
zoals zorgen voor inkomen, de nodige scholing van verschillende leeftijdgroepen, de sociale contacten, de sportclubs? Een
groter dorp of stad heeft meer te bieden. Er is een druk op jongere gezinnen in kleine kernen en je ziet daar ook een sterkere
vergrijzing. Dan komt het voorzieningenniveau en de leefbaarheid verder onder druk te staan.
LEADER+ Noord Nederland wilde bij aanvang in 2001 werken
aan een evenwichtige ontwikkeling van het landelijke gebied met
behulp van een gebiedsgerichte, geïntegreerde en op samenwerking gerichte aanpak. Wat is daarvan terecht gekomen?
LEADER kijkt naar de mogelijkheden van het gebied, welke kenmerken zijn er en hoe kan daar op worden voortgebouwd? De
geïntegreerde werkwijze komt mede tot uiting in de samenstelling van de Lokale Actie Groep (LAG) waarin economie, milieu,
natuur, vrouwen en jongeren vertegenwoordigd zijn. In de LAG
worden de verschillende belangen gewogen. Alle projecten zijn
mede gescreend op de betekenis voor het gebied, de werkgelegenheid, innovatie en ook voor duurzame ontwikkeling. Dus de
LAG kijkt geïntegreerd.
Noord Nederland had een multiplier van 2,8 begroot. Dat betekent dat voor elke euro uit Brussel er €2,80 cofinanciering zou
worden gerealiseerd. Dit was per 31 december 2004 €4,54, en
dit geld komt vooral vanuit de private kant. De STIPO regeling is
hierbij van groot belang. Met weinig Europese middelen wordt
dus veel geld geïnvesteerd in het platteland.
LEADER werkt bottom-up, dat is te checken aan het type organisatie, dat aanvragen heeft ingediend. Daar blijken redelijk wat
lokale organisaties bij te zitten. Hier zit echter ook een probleem.
Veel lokale organisaties drijven op vrijwilligers. Deze zijn heel
welwillend, maar het kost hen tijd om projecten te beschrijven in
een aanvraag met aanpak, looptijd en einddoel. Men is vaak niet
gewend op die manier te werken. Sommige organisaties haken
dan af; anderen doen langer over een project. Dit heeft wel wat
vertraging opgeleverd. Hier zit wel een dilemma: LEADER+ is
laagdrempelig, maar vergt toch veel bureaucratie. Men wil met
LEADER+ experimenten stimuleren, maar de procedures en
voortgangsrapportages drukken op een dergelijke lokale organisatie. Dit is trouwens landsbreed een dilemma.
Hoe zou je dat in de toekomst kunnen ondervangen?
POP2 zou een clusterregeling kunnen creëren met minder procedurele verplichtingen voor kleine projecten en organisaties,
zodat die wel gerealiseerd worden. De bureaucratische rompslomp vermindert de animo om mee te doen, terwijl die organisaties qua inhoud die projecten vaak wel nodig hebben.
Verder is opvallend voor Noord dat er veel middelen zijn weggezet, zeker in vergelijk met andere landsdelen. Landelijk zijn er
650 projecten gestart, waarvan 211 in Noord Nederland. Zeker
de helft of meer van deze projecten zou zonder LEADER niet tot
stand zijn gekomen.
Uit de scores van indicatoren ( zie diagram) blijkt dat projecten
'Afzet agrarische producten' hoog scoren. Hoe komt dit?"
Deze projecten hebben blijkbaar voorzien in een grote behoefte
en er is door indieners goed gebruik van gemaakt. Een groot

anders doen

deel komt door STIPO. Wat ik interessant vond is dat je met een dergelijke
regeling zoveel bedrijven kan bereiken,
die gestimuleerd worden om de vernieuwing door te voeren. Innovatie
betekent vaak samenwerken en samen
zoeken naar nieuwe wegen. Dat is een
kenmerk binnen de plattelandseconomie; meedenken met elkaar; samen
opdrachten verwerven. Met STIPO zit
LEADER+ dicht bij de ondernemers.
Andere landsdelen hebben een
beleidskeuze gemaakt om door netwerkvorming en leefbaarheid het voorzieningniveau te behouden en hebben
minder gekozen voor economische
bedrijvigheid. Gezien de werkloosheid,
die in Noord Nederland relatief hoger
is, lijkt STIPO een goede keuze. Naast
de werkgelegenheid in regionale cenChantal de Schepper,
tra, blijft bedrijvigheid op het platteland
van groot belang voor de voorzieningen. economischadviesdeschepper@
planet.nl

Is LEADER essentieel voor POP2?
In gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat, en waarbij je
van onderop initiatieven wilt stimuleren, is een programmaopzet
met lokale besluitvorming van groot belang. Het typerende
van LEADER is juist de LAG die een ontwikkelingsplan
voor de streek formuleert en budget beheert. Leader zorgt
voor een goede verankering van politiek en bestuur onder
de burgers; die kloof wordt gedicht. In het Noorden zie je
LAGs die het POP zelf wel wil beslissen. Voor een aantal
van hen gaat het voorstel POP2 niet ver genoeg. Met
Leader worden beleidsdoelen op een zo laag mogelijk
niveau ingevuld en worden burgers betrokken bij bestuur.
Voor de partners in POP1 is het de vraag of zij deze vorm
ook zien zitten. POP is meer gewend om projecten van
bovenaf en centraal te regelen. LEADER is een methodiek
die ervoor kan zorgen dat er op een integrale manier
gewerkt wordt. Het gaat niet om andere dingen doen,
maar om dingen anders doen. Voor POP2 voor in Noord
Nederland is LEADER zeker interessant.
Wim Hiemstra

Een netwerk van

kleine

meubelmakers

Plattelandsontwikkeling in Finland
In Finland is de kleinschalige meubelindustrie een meer dan
200 jaar oude traditie. In sommige streken is één op de twee
inwoners betrokken bij de productie van meubels. Een
belangrijke vraag was dan ook: hoe kunnen marketing, productie en productontwikkeling van al deze kleine ondernemingen verder ontwikkelen? Hoe kan je zorgen dat kleine
ondernemingen kunnen concurreren met de grootschalige
eindustrie? Het Nikkarikeskus verhaal laat het succes van
netwerken voor het midden en kleinbedrijf.
Al sinds jaren tachtig zijn er in Finland netwerken van meubelmakers opgezet. In een tijd van industrialisatie met grotere meubelfabrieken dreigden veel kleinere bedrijfjes buiten de boot te
vallen. Waar grote bedrijven de mogelijkheid hebben te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken, konden kleine meubelmakers niet mee in het proces van technologische vernieuwing. Ze waren geen serieuze gesprekspartner, terwijl langzaamaan het steeds duidelijker werd dat vernieuwing
moest. In de toekomst zou de omzet immers vooral moeten
komen van export van meubels, en moest er efficiënter geproduceerd worden.

Succesvol netwerken
Eind jaren negentig werd daarom het Nikkarikeskus Jurva centrum opgezet, om netwerken op te zetten en de meubelindustrie
te promoten. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen
de lokale overheid en LEADER. Door de participatieve manier
van werken, eigen aan de LEADER werkwijze, kwam naar voren
waar de problemen voor de ondernemers in het gebied lagen.
Door vervolgens met de bedrijven op zoek te gaan hoe het MKB
toegang kan krijgen tot Research en Development kwam een
innovatief proces op gang: de verenigde meubelbedrijfjes wer-

den een economisch interessante partner.
Het Nikkarikeskus centrum is met het opzetten van dit
netwerk uitermate succesvol gebleken, en draagt met
haar activiteiten in hoge mate bij aan de vitaliteit van het
gebied. Door van alle losse bedrijven een goed functionerend netwerk te maken kunnen de vele bedrijfjes zich
goed ontwikkelen.
Een goed voorbeeld van de behaalde verbeteringen is
het gezamenlijk laten ontwikkelen en aanschaffen van
hoogwaardige techniek, zodat ook kleine rurale bedrijfjes
met geavanceerde robottechnologie kunnen werken.

Plattelandsontwikkeling in Finland
Deze manier van werken is typerend voor het plattelandsontwikkelingsbeleid in Finland. Al jaren is daar het LEADER-programma gemainstreamd in nationaal beleid. Nieuwe vormen van
(publiek-private) samenwerken realiseren, participatief en bottom
up werken, een gebied zelf verantwoordelijkheid laten dragen,
het zijn elementaire onderdelen van het hele Finse beleid. Dit
leidt tot een flinke stroom aan ideeën en initiatieven vanuit de
regio's. Die worden daar dan ook actief op uitgedaagd: in
Finland is alle LEADER-gebieden (dus eigenlijk alle regio's) nu
al gevraagd gebiedsvisies en concrete projectplannen uit te werken voor de nieuwe programmaperiode die begint in 2007. Een
voortvarende aanpak die enorm stimuleert!
Kunnen we in Nederland ook zo'n draadkrachtige start van
POP2 maken? We kunnen bij de Finnen terecht voor inspiratie.
Marieke Blom

NOFCOM.nl helpt ondernemers
met kennis en contacten op ICT gebied
In 2004 is NOFCOM gestart als kennis- en dienstencentrum voor
MKB ondernemers in Noordoost Friesland. De faciliteiten van ROC Friese
Poort Dokkum, het Open Leercentrum, worden gebruikt om het kennis- en dienstencentrum een gezicht te geven. Doel van het project is het vergroten van de economische vitaliteit in
Noordoost Friesland. Bij de opzet is vooral geluisterd naar de wensen van het lokale bedrijfsleven.
NOFCOM richt zich enerzijds op bedrijfsmatig werken. Door MKB-ondernemers te voorzien van kennis en contacten
(samenwerking met lokale ICT bedrijven) kunnen concrete verbeteringen binnen de
bedrijfsvoering worden gerealiseerd. Gosse Wijnsma met www.kbnoord.nl is een
prima praktijkvoorbeeld van een bedrijfsapplicatie op internet. Bij dit bedrijf in kunststofbouwproducten kan de klant direct online bestellen omdat het interne voorraadsysteem is gekoppeld aan de interne financiële applicatie.
Anderzijds richt NOFCOM zich op samenwerken. Hiertoe heeft NOFCOM in de
afgelopen tijd diverse ondernemersverenigingen met ondernemersportalen op
internet gezet. Volgens de heer Eefting van Ondernemersvereniging Burdaard
(www.ovburdaard.nl) een structurele stap om de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de vereniging te vergroten. De foto laat ondernemers uit Burdaard zien
die voor het eerst hun bedrijven op een internet-portaal toegankelijk hebben
gemaakt.
Het project wordt gefinancierd door de betrokken gemeenten, Kabel Noord,
Provincie Fryslân en LEADER Lauwersland. De Locale Actie Groep van Lauwersland
ondersteunt het project van harte, omdat het lokale MKB en het ROC van belang zijn voor de
economie en daarmee voor de leefbaarheid in de regio. Bovendien is de aanpak vernieuwend en sluit aan bij de
vraag van de lokale ondernemers. Ook maakt het project goed gebruik van datgene wat al in de regio aanwezig is. Een goed voorbeeld van het beter benutten van lokale middelen!
Meer informatie is te vinden op www.nofcom.nl
Durk Holwerda, d.holwerda@fryslan.nl

RUIMTE

voor de LEADER aanpak in POP2

In de provinciehuizen worden voorbereidingen voor het
POP in de periode 2007-2013 (POP2) gekoppeld aan de programmering in het kader van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG). Wat is van belang om de positieve
ervaringen met LEADER te benutten in de komende periode? Henk Rozema, LEADER programma beheerder voor de
provincie Fryslân, geeft zijn visie.
De voorbereidingen voor het nieuwe POP-programma 20072013 zijn in volle gang. De LEADER aanpak zal vanaf 2007
deel uitmaken van POP2. Het programma kent vier zogenaamde Assen (figuur 1). LEADER biedt opnieuw volop kansen om
projecten die integraal, dus sectoroverstijgend, van aard zijn,
binnen de ontwikkelingsstrategie voor het gebied tot uitvoering
te brengen. Een belangrijk pluspunt in vergelijking met de ILGprogrammering. Hier is de insteek met name sectoraal (landbouw, natuur, milieu). Sectorale thema's verknopen in een integraal project in de regio geeft meestal meerwaarde: het geheel
is meer dan de som der delen. Geef LEADER de ruimte binnen
POP2, dat geeft betere kansen voor integrale projecten en
maatwerk, passend bij de streek.
Bovendien: de POP-kaderverordening kent tal van artikelen
waarin maatregelen binnen de drie assen worden beschreven.
Bij het benutten van de LEADER-as in POP2 hoef je alleen
maar aan te tonen dat de projecten die tot uitvoering komen,
passen bij de doelstellingen die bij de drie assen zijn geformuleerd (art. 63a). Mocht je overigens in je LEADER aanpak wel
kiezen voor de reeds in deze kaderverordening omschreven
maatregelen, dan zijn de daarbij beschreven voorwaarden van
toepassing (art. 64).
Geef LEADER de ruimte binnen POP, dan kun je ook projecten
uitvoeren die niet expliciet in het maatregelenpakket zijn opgenomen, maar wel aan de doelstelling van de as bijdragen. Dat
geeft ruimte voor de streek om een eigen, passende inkleuring
met projecten te realiseren.
Bestaande LEADER-gebieden kunnen nu nog bij de provincies
de wens onderbouwen om LEADER om opnieuw een belangrijke plek te geven, op grond van de opgedane ervaringen. Dit is
ook van belang voor eventuele nieuw te vormen LEADERgebieden. Wees er op tijd bij om een bijdrage te leveren aan de
concrete uitwerking van POP2. De discussie over de verdeling
van de middelen over de assen is nu actueel. Bovendien kunnen met een optimaal gebruik van LEADER binnen POP2 ook
andere eindbegunstigden dan ondernemers, (beter) worden
bediend. Denk aan samenwerkingsverbanden van
kennis/onderwijs/ondernemers, denk aan netwerkverbanden
zoals van recreatieondernemers en kleine plattelandsondernemingen.

Een belangrijk pluspunt binnen de LEADER-as is de mogelijkheid voor samenwerkingsprojecten tussen LEADER-gebieden,
zowel binnen Nederland als met LEADER-gebieden in het buitenland (art. 65). Binnen LEADER+ zijn goede ervaringen opgedaan met transnationale projecten, al moet
gezegd worden dat het veel inspanning vergt. Het creëert mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en
werkwijzen bij plattelandsontwikkeling en de resultaten
ervan te vergelijken.
LEADER biedt kansen voor bestuurlijke vernieuwing,
voor debat en samenwerking tussen publieke en private
partijen. Overheden, maatschappelijk middenveld,
ondernemers en belangenorganisaties werken samen
in een bestuurlijk platform, de Lokale Actie Groep
(LAG). Grijp deze kans om gezamenlijk verantwoordelijk te kunnen zijn voor de ontwikkeling van de streek.
De traditionele democratie staat onder druk. Met de
LEADER manier van werken kun je op een vernieuwende wijze aan de slag met de versterking van leefbaarheid en economische vitaliteit op het platteland.

Conclusie
Reserveer een zo hoog mogelijk percentage aan middelen voor
LEADER binnen POP2 ten voordele van:
- Integrale projecten
- Maatwerk
- Meer eigen ruimte voor de streek
- Een breder scala aan eindbegunstigden
- Kansen voor samenwerkingsprojecten over de grens
- Bijdrage aan vernieuwing van het democratisch bestel.
Op deze wijze kun je de doelstellingen bij de assen 1, 2, en 3
uitstekend realiseren.
Het voorstel van het Netwerk omtrent de verdeling van de
POP2-middelen over de assen (zie figuur) verdient het dan ook
om serieus uitgewerkt te worden.
Henk Rozema
h.p.rozema@fryslan.nl

Een sterk platteland door het stimuleren van vakmanschap
In plattelandsgebieden staat de economische ontwikkeling onder druk. Toch zijn alle deskundigen van mening
dat nieuwe economische ontwikkelingen en nieuw
ondernemerschap van belang zijn voor een vitaal platteland. Het nieuwste SER-advies bevestigt nogmaals deze
visie. In dit advies wordt aangegeven dat het platteland
in balans moet zijn. Natuur, recreatie en wonen zijn
onderdelen waaraan veel aandacht en tijd wordt
besteed. Het bedrijfsleven, uitgezonderd de agrarische
sector, komt er zo op het oog wat bekaaid af. De ontwikkeling van het MKB op het platteland staat in de schaduw van het streven om de kernzones te versterken.
Gelukkig zijn er regelingen die specifiek voor de plattelandsondernemer ontwikkeld zijn. Eén daarvan is de zogenaamde
STIPO-regeling. STIPO staat voor Stimuleren van Innovatie in
Plattelandsondernemingen, en wordt uitgevoerd in bijna alle
LEADER-gebieden in Groningen, Drenthe en Friesland, uitgezonderd De Wadden en Noordwest Friesland, door Stichting DBF
te Grou.

Het idee
De achterliggende gedachte van STIPO is: veel plattelandsondernemers hebben goede, en veelal innovatieve, ideeën en
initiatieven die moeten worden omgezet in concrete projecten.
Dit moet gestimuleerd worden en bovendien deskundig begeleid.
STIPO wil door het stimuleren en versterken van het (kleinschalige) bedrijfsleven in plattelandsgebieden de werkgelegenheid
behouden en bevorderen. Dit lijkt op zich een enge doelstelling.
Maar het hebben van economisch sterke ondernemingen en de
daarbij behorende, vaak kleinschalige, werkgelegenheid is wel
van eminent belang voor een vitaal, dynamisch en leefbaar platteland.
Juist die kleinschaligheid vraagt om een doelgerichte ondersteuning van het bedrijfsleven. STIPO is zo'n ondersteunende en stimulerende maatregel.

Maatwerk
STIPO kent een drieledige vorm van ondersteuning:
- de coach, als stimulator, promotor en vraagbaak voor de
bedrijfsontwikkeling in het algemeen en voor de individuele
ondernemer in het bijzonder;
- een bijdrage voor het inhuren van deskundig extern advies;
- en een bijdrage in investeringen gericht op vernieuwing en
versterking van ondernemingen.
Voor elk deelnemend LEADER-gebied is een regeling op maat
gemaakt. Zo is bijvoorbeeld in Oldambt-Westerwolde aangesloten bij een bestaande regeling (ONS), en is er in Lauwersland
geen coach ingezet. De regeling is eenvoudig en praktisch, de
ondernemer kan snel zijn beschikking krijgen.

Innovatie gedefinieerd
In het STIPO-project is innovatie gedefinieerd als het starten van

STIPO-SUBSIDIEREGELING

totalen alle gebieden

aantal aanvragen

208

totale investering
20% subsidie
gemiddelde investering
gemiddelde subsidiebijdrage

€ 23.072.411
€ 3.142.260
€ 110.925
€ 15.107

totale toename fte's na investering
In %

190
35%

Tabel 1: uitkomsten STIPO

een onderneming of het invoeren van veranderingen binnen een onderneming. Vooral
voor de kleinere ondernemer is deze invulling van innovatie van belang.
Technologische of human resource innovatie
is voor hen immers vaak niet aan de orde.
De uitwerking van het programma verloopt
succesvol. In alle Leadergebieden is de
investeringsregeling uitgeput, inclusief de
extra budgetten. De adviesbijdrageregeling
wordt echter minder gebruikt, ondanks de
laagdrempeligheid. De invulling van de
coachfunctie is per gebied verschillend. Dit
komt ondermeer door de verschillende wijze waarop de ondernemers in een gebied al dan niet georganiseerd zijn. En, de invulling van de coachfunctie blijft menselijk maatwerk.
STIPO is primair gericht op versterking van het ondernemerschap en verbetering van de werkgelegenheid. De resultaten in
tabel 1 spreken voor zich: de investeringen uit de STIPO-regeling
hebben direct geleid tot een toename met 35%: een aansprekend resultaat!
In de plattelandsdiscussie bevinden we ons nu op een cruciaal moment. Het programma KOMPAS voor het Noorden is bijna
ten einde, de provincies zijn zich volop aan het beraden over de
toekomstige opzet en invulling, ook 'Brussel' denkt na. In 2007
komt er een nieuwe periode van 5 jaar (POP2).
Nog steeds staat als een paal boven water dat een sterke
plattelandseconomie van grote betekenis is voor het platteland.
In het SER-advies wordt aangegeven hoe dat zou kunnen worden ingevuld: een multifunctioneel platteland. De rol van het
MKB- bedrijfsleven staat daarin buiten kijf. Vasthouden en versterken zijn daarin sleutelbegrippen. De ervaring met LEADER
heeft geleerd dat met relatief weinig middelen veel kan worden
bereikt. En, in dit geval geldt wel degelijk, resultaten uit het verleden geven garantie voor de toekomst.
Geert Kurvers
Anno van der Broek
info@dbfadvies.nl

Ondernemen is durven investeren
Alweer bijna driekwart jaar zit Janneke Sloot met haar
eigen gordijnenconfectiebedrijf Atteljee in het nieuwe
pand aan de Bergweg in Oosterwolde. Zo'n twee jaar
geleden begon Janneke te denken om in een nieuw
pand te gaan investeren. Het oude pand voldeed niet
meer en was aan vernieuwing toe. Het was een
moment om na te denken over de toekomst van haar
bedrijf. Als ze nu niet ging investeren, liep het bedrijf
waarschijnlijk alleen maar achteruit. Daarom heeft
Janneke de gok genomen om een flinke investering te
doen voor het behoud van haar bedrijf en haar personeel. "Je moet als ondernemer durven investeren. In
deze economische situatie moet je je kunnen onderscheiden. Het geeft ook een kick
om voor zoveel werknemers iets voor elkaar te krijgen. Dat vind ik leuk om te doen".
Door de STIPO subsidie was het mogelijk om direct een extra machine te kunnen aanschaffen die anders op het wensenlijstje was komen te staan. Janneke: "Het geld dat
je krijgt vanuit de subsidie maakt het gewoon gemakkelijker om te investeren. Richting
de bank is het ook fijn, die ziet dat ook de overheid er geld in stopt".
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