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'Rise of the Philips' stap
dichterbij in Stadskanaal

Martijn Folkers 29 januari 2021, 07:53 • 3 minuten leestijd

De ondernemers achter de innovatieve werkplaats Makeport Mercurius
zijn blij dat de eerste stap in hun project is gezet. Vanuit Toukomst
krijgt het initiatief ruim 3 miljoen euro om het ontwikkelen van
vakmanschap in de hele provincie uit te rollen, drie ton van dat bedrag
kan gaan landen in Stadskanaal.

Met die 300.000 euro kunnen de ondernemers nog niet van start, maar is
een eerste stap gezet, zo vertelt voorzitter Martin van der Leest van de
coöperatie Makeport Mercurius. ‘We willen van Stadskanaal en omgeving dé
maakregio van Noord-Nederland maken’, zo motiveert hij de ambities van
het plan.

Goed voor honderden banen
De ondernemers die bij Makeport Mercurius betrokken zijn, betekenen veel
voor Stadskanaal en omgeving. Onder anderen Van der Leest (SealteQ), Erik
Vos (Witec), Ben Timmermans (Avitec) en Kirstin Smid (marketingbureau
PuurIdee) zijn goed voor honderden banen in de Kanaalstreek.

Want Makeport Mercurius moet meer worden dan een bedenksel. De
locatie, een voormalige loods van de Philipsfabriek in Stadskanaal, moet
worden omgebouwd tot een broedplaats voor innovatie, waar studenten en
zijinstromers kennis maken met techniek en vakmanschap.

Dit wil de coöperatie bereiken
Makeport Mercurius is een coöperatie waar deze studenten ideeën en
producten voor ontwikkelen, die op termijn geschikt zijn voor verkoop. De
winst moet terugvloeien in de coöperatie, zodat er geld is voor het
ontwikkelen van nieuwe concepten. Ook kunnen studenten kleine
ondernemers met weinig focus op innovaties, bijstaan met het bedenken
van nieuwe producten. Zo kunnen die kleine ondernemers ook doorgroeien,
zo is de gedachte.

Ook voor de rest van de provincie
De ondernemers achter Makeport Mercurius gaan samen aan de slag met
bureau Mevrouw Meijer uit Amsterdam, dat een soortgelijk idee inbracht bij
Toukomst onder de noemer De Nije Ambachtsschoule. Deze ideeën zijn
gebundeld en het plan voor het ontwikkelen van vakmanschap onder
scholieren en studenten wordt naast Stadskanaal provinciebreed uitgerold.
Daar is de rest van de drie miljoen euro voor bedoeld.

Om de leegstaande loods in Stadskanaal om te bouwen tot innovatieve
techniekwerkplaats voor studenten, is er meer nodig dan de 300.000 euro
uit Toukomst. ‘Wij kijken naar meerdere mogelijkheden, zoals de RegioDeal
Oost-Groningen. Die gesprekken lopen nog’, zegt Van der Leest.

Wederopstanding op historische locatie
Bij de presentatie van de innovatieve werkplaats, zo’n twee jaar geleden,
sprak Van der Leest nog over de vogel Phoenix, die uit de as herrees: 'Uit de
as van Philips gaat iets heel moois verrijzen. Stadskanaal krijgt zo haar eigen
Phoenix.'

Zo’n wederopstanding, op een historische locatie waar Stadskanaal groot
werd gemaakt, is met het geld van Toukomst een stap dichter bij de
werkelijkheid gekomen.

Lees ook:
Toukomst verdeelt 100 miljoen euro: deze ideeën worden uitgevoerd
!

Knoalster ondernemers willen voormalig Philipsterrein boost geven !

Knoalster ondernemers wachten niet op grote vis en doen het nu zelf
!
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Rondje Groningen: 'En de Groningers? Die vervallen
helemaal'
De hoofdsponsor van FC Groningen verkeert in zwaar weer en
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dat het gaat om werkelijke kosten.
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De lijsttrekkers van de PVV en BvNL voor
de gemeenteraad van Groningen reageren
verbaasd en boos op de woorden van…
PvdA-lijsttrekker Carine Bloemhoff. De
Groningse wethouder haalde vrijdag uit
naar de 'extreemrechtse partijen' die
tijdens de komende verkiezingen een gooi
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Weet jij wat er allemaal mogelijk is
bij een uitvaart?
Coöperatie DELA

ADVERTENTIE

Pelé van Anholt op proef bij FC
Groningen
De 30-jarige rechtsback Pelé van Anholt
traint de komende twee weken mee bij FC
Groningen. Daarna wordt er gekeken of …
eventueel een contract krijgt.
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