| MEESTER-GEZEL TRAJECTEN
Stichting MSO: meester-gezel trajecten in de metaal en scheepsbouw
De Stichting Metaal- en Scheepsbouw Opleidingen (MSO) biedt leerlingen een
vakopleiding, die ze in de praktijk kunnen toepassen via een meester-gezel
traject bij bedrijven. Het gaat om praktijkvorming op Beroeps begeleidende
Leerweg (BBL) niveau 2 en 3. Leerlingen worden er opgeleid tot constructiewerker, scheepsmetaalbewerker, pijpenbewerker of lasser. De opleiding duurt in totaal (2x) 11 maanden en
vindt afwisselend plaats bij een bedrijf en op school. Meer informatie: www.mso-groningen.nl
Opleidingsbedrijf Metaal: Scholingspool Noord
Ondernemers in de metaalsector die (jonge) medewerkers willen
opleiden kunnen gebruik maken van een nieuw opleidingsaanbod van
het OpleidingsBedrijf Metaal. De medewerkers werken drie dagen in de week op het bedrijf,
krijgen één dag in de week theorie op een regionale ROC en één dag in de week een extra
praktijkdag gericht op het bedrijf waar de leerling werkt. De leerlingen staan onder toezicht
van ervaren praktijkinstructeurs en er is intensieve begeleiding door het OpleidingsBedrijf
Metaal. Er is een basisvariant en een uitgebreide variant. Meer informatie: www.obm-noord.nl
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| GRONINGER ONDERNEMERSREGELING:
HULP AAN MKB BIJ ONDERNEMEN
Subsidie van max. 5.000 euro voor deelname aan adviesprogramma’s (50% van de kosten)
Met de Groninger Ondernemersregeling uit Groningen@Work kunnen bedrijven de helft
van de kosten vergoed krijgen (maximaal 5.000 euro) als zij deelnemen aan een door de
provincie erkend programma. Het gaat onder meer om hulp bij:
• Startende bedrijven
• het verbeteren van ondernemersvaardigheden
• het vergroten van exportgerichtheid
• het uitvoeren van meester-gezeltrajecten
Heeft u vragen over de Groninger Ondernemersregeling? Neem dan contact op met
het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoon
050 - 316 44 62 of e-mail ondernemersregeling@provinciegroningen.nl

| ONDERNEMEN
VentureLabNoord: Verbeteren van ondernemersvaardigheden
VentureLabNoord (VLN) is een ontwikkelingsprogramma voor ondernemers. Het duurt een jaar en heeft het doel ondernemingen te laten groeien
en internationaal uit te bouwen. VentureLab bestaat uit groepsgewijze wekelijkse trainingen
en individuele coaching, waarbij voortdurend aan ondernemersvaardigheden wordt gewerkt. Het programma is gericht op een brede doelgroep en wordt per deelnemer op maat
ingericht op basis van een assessment en ontwikkelplan. Meer informatie:
www.venturelabinternational.com
VNO-NCW en MKB Noord: Ondernemer coacht ondernemer
Dit programma helpt startende en groeiende ondernemers verder met
coaching door ervaren (oud)-ondernemers. In het traject wordt de gecoachte
ondernemer gestimuleerd om diverse ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen.
Er is een pakket voor starters en een pakket voor ervaren ondernemers. Meer informatie:
www.ondernemercoachtondernemer.nl
Student Consultancy: Onderzoek door studenten
Student Consultancy is een project van de Rijksuniversiteit Groningen.
U krijgt de mogelijkheid om advies te vragen aan een team studenten
Economie en Bedrijfskunde, begeleid door docenten met ervaring in het bedrijfsleven. De
opdracht kan variëren van managementvraagstukken tot en probleem op het gebied van
ﬁnanciering, logistiek, marketing internationalisering of personeel en processen. Binnen tien
weken krijgt u een heldere analyse en een concreet adviesrapport opgeleverd. Meer informatie:
www.rug.nl/feb-for-business/hire-our-talents/services-events/student-consultancy

| EXPORT
World Trade Center (WTC) Noord-Nederland:
het uitbreiden export en het leggen van contacten.
Het World Trade Center (WTC) Noord-Nederland biedt een uitgebreid
pakket diensten aan voor Groningse bedrijven. Binnen dit pakket heeft
de provincie de onderdelen handelsmissies, coaching, partnersearch (matchmaking), exportstart en marktonderzoek geaccrediteerd voor de Groninger Ondernemersregeling. Deze
onderdelen zijn vooral gericht op het uitbreiden van de export en het leggen van contact
met buitenlandse partners. Hierbij biedt het WTC coaching aan, maar ook ondersteuning bij
het doen van marktonderzoek. Verder organiseert het WTC handelsmissies om contacten te
leggen met buitenlandse bedrijven en kunnen ondernemers leren hoe ze starten met export.
Meer informatie: www.wtcl.nl
Handelsagent Duitsland en Andalus: ‘Scoren in Duitsland’
Dit programma is bedoeld voor ondernemers die naar Duitsland willen
exporteren en bestaat uit twee modules. In Module 1 gaat u als ondernemer
in gesprek met een Duitslandspecialist met het doel om een helder actieplan
met bijbehorende doelen op te stellen. Module 2 zet u als Nederlandse
ondernemer aan tafel bij potentiële Duitse klanten. De gesprekken worden
geregeld en ingepland door een zeer ervaren Duits salesteam. Naar en aan tafel
wordt u begeleid door een accountmanager van Handelsagent Duitsland met
minimaal 15 jaar ervaring met zakendoen in Duitsland. De totale doorlooptijd bedraagt circa
drie tot vier maanden. Meer informatie: www.andalusbv.nl
Splendid China: Excelleren in export naar China
Splendid China heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van
Nederlandse ondernemers voor export naar de Chinese markt. Met
kantoren in zowel Groningen als Shanghai biedt Splendid China een eenjarig programma
aan, waarin Groningse bedrijven intensief begeleid worden met het opstarten van de export
naar China. Vooral bedrijven met activiteiten in de voedings- en drankindustrie, bouw- en
ontwerpsector, toerisme en de life science en de gezondheidszorg maken goede kansen in
China. Meer informatie: www.splendidchina.eu/nl

