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Makeport Mercurius in Stadskanaal. (© Mint Architecten)
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Recreatieondernemers verdiepen
zich in de Duitse vakantievierder:
'De kust kunnen we hier niet
bouwen. Maar voor Duitsers is
Drenthe een parel die nog ontdekt
moet worden'
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Theaterspektakel Hollands Hoop
deze zomer te zien op Hoog
Hammen Overschild.
'Zummerbühne moet een nieuwe
Groninger traditie worden.'
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Groningen poetst witte vlekken
weg. Gemeenten werken aan
'brandveiliger woonplekken' na
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'Een fantastische boost waarmee Makeport
Mercurius de regio zal versterken'
! 29 januari 2021 om 13:49 uur

STADSKANAAL Martin van der Leest, voorzitter van de coöperatie
Makeport Mercurius, is enthousiast over het positieve advies van het
Toukomst panel om het project Makeport Mercurius te steunen met 3
miljoen euro.

"We willen van Stadskanaal en omgeving dé maakregio van (Noord-
)Nederland maken. We gaan met de regionale bedrijven gezamenlijk
innoveren. In deze innovatie versterken we niet alleen de regionale
economie, maar we bieden leerlingen en studenten ook aantrekkelijke
ontwikkelingsmogelijkheden."
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Bouwen op karakter

De regio Stadskanaal heeft een traditie van maakindustrie die door het
vertrek van Philips niet is verdwenen. Juist nu is er opvallend veel
innovatieve bedrijvigheid. Tegelijkertijd grijpt niet elke ondernemer het
podium voor innovatie en/of bezitten ze niet over de (mens)kracht om
de innovatie te vertalen naar new business. Daar wil Makeport
Mercurius het verschil maken.

"We moeten niet praten, maar dóen. De initiatiefnemers van dit project
spannen zich gezamenlijk in voor de gemeenschap, met hun
betrokkenheid maken we van Makeport Mercurius de broedplaats voor
innovatie. Zo kunnen wij vanuit de ideeën van onze regio alle
leerlingen, studenten en zij-instromers de kansen geven om zich te
ontwikkelen. Werk is daarbij de sleutel én talentontwikkeling de
brandstof voor het realiseren van een gezonde leefomgeving. We
werken daarom zonder winstoogmerk en laten de opbrengsten
terugvloeien in het gebied."

Ondernemen met ondernemers

De coöperatie jaagt duurzame innovatie aan binnen de circulaire
maakindustrie. Makeport Mercurius ondersteunt bedrijven bij hun
innovatievragen. Onder begeleiding van (innovatie)experts zal worden
samengewerkt met teams van leerlingen en studenten van regionale
onderwijs- en kennisinstellingen. Deze teams zijn multidisciplinair, wat
zeggen wil dat er van allerhande opleidingen en onderwijsniveaus een
team kan worden samengesteld.

"Zo’n divers team zal de innovatieopdracht onder leiding van een expert
oppakken. Komt hieruit bijvoorbeeld een start-up, dan kan dit team in
de start-up factory aan de slag. Wil de ondernemer zijn idee in zijn
eigen firma uitwerken, dan kan dat vanzelfsprekend ook; onze leden
kunnen hier een eigen keuze in maken," geeft Van der Leest aan.

Broedplaats

Leren en werken gebeuren op een locatie met karakter. Geen anoniem
gebouw, maar een plek waarmee je je kunt identificeren. In Stadskanaal
zal het voormalige Philips-gebouw worden gerenoveerd. Op die plek
ontstaat een broedplaats met werkplekken, productielijnen,
ontmoetingsruimte, leerschool en start-up factory. Hier vind je
technisch onderwijs, bedrijfsschool, oriëntatiemogelijkheden voor
werkzoekenden en zij-instromers in de maakindustrie,
ontmoetingsmogelijkheden voor het netwerk en een kenniscentrum.

De gemeente Stadskanaal is enthousiast en steunt het initiatief.
Burgemeester Klaas Sloots: "Ik ben ontzettend blij en trots op onze
ondernemers die dit plan ontwikkeld hebben. En ik ben ervan
overtuigd dat de hele regio hier profijt van zal hebben."

Werk, school, samenleving

Bij Makeport Mercurius zijn naast jongeren ook zij-instromers welkom;
je kunt een leven lang leren! Binnen het (beroeps)onderwijs wordt met
praktische innovatieopdrachten de slag naar de échte wereld gemaakt.
Leerlingen en studenten krijgen de ruimte om lerend te werken en
werkend te leren en kunnen zich in de eigen regio ontplooien.

Bert Dijkstra, directeur onderwijskwaliteit Ubbo Emmius: "Het is voor
het onderwijs van groot belang om leerlingen in contact te brengen met
bedrijven en een van de mogelijkheden is om dat via de Makeport te
doen. Leerlingen leren beter door te werken aan realistische
opdrachten. Bovendien maken ze kennis met de bedrijven in de regio
en zo kunnen we wellicht ook leerlingen binden aan de regio wanneer
ze na een studie elders er toch voor kiezen om te gaan werken bij een
interessant bedrijf in onze regio."

’t Moak Museum & Nije Ambachtsschoule

De vakschool nieuwe stijl biedt beroepsonderwijs en vakkennis aan in
nauwe combinatie met de praktijk, op een verrassende en activerende
locatie. Kleinschalig, vakgericht en gekoppeld aan kennis en innovatie.
Dit wordt ook voor een bredere doelgroep bereikbaar gemaakt.

Dit in het 'doe en maak'-museum (een soort NEMO in het klein) waar
iedereen welkom is om de combinatie van leren en werken mee te
beleven. De maakindustrie en het vakonderwijs tonen hun
mogelijkheden, de historie komt tot leven, de toekomst lonkt,
bijvoorbeeld voor basisschoolleerlingen en zij-instromers.
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