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Economische baas
van het Noorden
INTERVIEW
FRANS JASPERS
3 Nieuwe voorzitter SER
Noord-Nederland wil dat
Noorden één vuist maakt
3 ’Meer banen als bedrijven en kennisinstellingen
veel beter samenwerken’

’’

In het
Noorden
wordt bij
het zoeken
naar oplossingen
echt
gepolderd

Door Johan de Veer
Groningen Wat doet een medicus
in de Sociaal-Economische Raad
Noord-Nederland? "Die vraag had
ik verwacht", zegt Frans Jaspers, die
gisteren werd benoemd als voorzitter. Hij voert de club van werkgevers en werknemers aan, die kritisch beschouwt wat de overheid
kan doen om zoveel mogelijk mensen in Friesland, Groningen en
Drenthe een boterham te bezorgen.
Jaspers, voormalig lid van de raad
van bestuur van het UMCG, wil
snel uitdokteren hoe het Noorden,
dat overwegend uit midden- en
kleinbedrijf (MKB) bestaat, kan
groeien. Dat is nodig om de moordende concurrentie voor te blijven

en de werkgelegenheid intact te
houden.
Het MKB, dat in het Noorden
125.000 ondernemingen telt, heeft
een stevige zet nodig. "Dus niks behoud", corrigeert Jaspers, die tegenwoordig als adviseur verbonden is
aan het universiteitsziekenhuis in
Groningen. "We hebben in het
Noorden genoeg pareltjes die internationaal bezig zijn en met
nieuwe technologie prachtige produkten op de markt brengen. Meer
ondernemers moeten kennisinstellingen opzoeken, achter financiële regelingen aangaan en samen
geld verdienen."
Dat gaat niet vanzelf, stelt Jaspers. "Jammer genoeg hebben de
meeste MKB-bedrijven niet in de
gaten wat netwerken met specialisten uit het onderwijs, de wetenschap en collega-bedrijven oplevert. Ze vinden dat tijdrovend, kijken te veel naar de korte en niet
naar de lange termijn. Geloof me,
persoonlijke ontmoetingen bij
’borrels’ en andere bijeenkomsten
zijn niet alleen inspirerend, maar
ook goud waard."
Jaspers noemt als voorbeeld be-

drijven in de maritieme, energie-,
agro- en voedingssector. Die leveren niet direct aan de consument,
maar aan bedrijven die vaak scoren
met hoogwaardige exportproducten. "De kunst is een mooie businesscase in elkaar te timmeren en
aanspraak te maken op Europese
subsidies. Niet met een papieren
schijnsamenwerking, maar serieus
en gedegen."
Volgens Jaspers zijn veel MKBondernemers bang voor rompslomp en bureaucratie. "Het gros
weet, zo blijkt uit onderzoek, nergens van. Jammer, want als een
aanvraag deugt, kun je meer investeren en je marktontwikkeling
aanzienlijk versnellen."
De nieuwe SER Noord-voorzitter
vindt niet dat investeringen subsidiegedreven moeten zijn. "Een bijdrage is leuk en aardig, maar die is
tijdelijk." Jaspers prijst zich gelukkig met SER Noord, dat in zijn ogen
een ijzersterke reputatie geniet.
"Naast werkgevers en werknemers
hebben we deskundigen die als experts worden gezien. Hier in het
Noorden wordt bij het zoeken naar
oplossingen echt gepolderd."

Ð Frans Jaspers wil zich extra inzetten voor het
midden- en kleinbedrijf van Noord-Nederland.
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"Hij heeft het talent om
met een plezierige drammerigheid z’n zin te krijgen. Hij verpakt dingen
voortreffelijk. We kunnen
hem goed gebruiken."
Lambert Zwiers, directeur VNO/NCW Noord en MKB
Noord

"Een stevig boegbeeld.
Frans heeft zijn sporen
verdiend als bestuurder.
En niet onbelangrijk, hij
heeft goede contacten in
Den Haag."
Wilma Mansveld, staatssecretaris ministerie van Infrastructuur en Milieu

"Een goede zaak om hem
voor te dragen. Ik zie hem
als de man die het noordelijke bedrijfsleven vooruit kan helpen."
John Jorritsma, cdK Friesland en voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

"We hadden iemand nodig die niet expliciet
Fries, Gronings of Drents
denkt. De uitdagingen
waar we voor staan zijn
noordelijk."
Arnoud Hoogsteen, vice-voorzitter FNV Vakcentrale

