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Het lectoraat Area Development van de Hogeschool Windesheim in Zwolle doet onderzoek naar
regionaal-economische strategieën in het grensgebied van Noordoost-Nederland en NoordwestDuitsland. Vanuit het lectoraat wordt het project ‘Economische Kracht Zwolle-Emsland’ opgezet. In dit
project wordt nauw samengewerkt met de Städtering / Stedenkring Zwolle-Emsland, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van twaalf gemeenten met als standplaats het Duitse Meppen.
Het project behelst een analyse van het economische profiel van de stedenkring, gecombineerd met een
inventarisatie van de economische beleidsagenda’s op lokaal en regionaal niveau. Het doel van deze
economische profielschets is het blootleggen van kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. De
stage-opdracht betreft een eerste en verkennende studie voor de totstandkoming van deze profielschets.

Omschrijving praktijkopdracht/werkzaamheden
De opdracht kan in drie delen worden opgesplitst:
1) Ten eerste wordt van de stagiair(e) verwacht dat hij of zij, in nauwe
samenspraak met de stagebegeleider, een plan van aanpak voor de
profielschets en de inventarisatie opstellen. In dit plan van aanpak
wordt de vraag vanuit zowel de Stedenkring als het lectoraat Area
Development gearticuleerd. Daarnaast bevat het plan van aanpak
een onderzoeksmethodiek, met daarin één of meer van de volgende
onderzoeksmethoden: interviews bij bedrijven en beleidsrelevante
organisaties; website-analyse; inhoudelijke analyse van nota’s en
rapportages; en (kort) literatuuronderzoek.
2) Ten tweede volgt de verkenning zelf. Belangrijk voor deze opdracht
is dat de stagiair(e) er actief op uit trekt in het Nederlandse maar
vooral ook het Duitse deel van de grensstreek. Door het bezoeken
van bedrijven en bedrijventerreinen, vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, politici als ook economische beleidsmakers vormen de
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afstudeerders zich een beeld van de kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking. Op het lectoraat zijn
werkplekken aanwezig van waaruit de stagiair(e) zijn of haar onderzoek vorm kan geven. Enkele dagen werken vanuit het bureau van
de Stedenkring behoort tot de mogelijkheden.
3) Ten derde volgt de presentatie van de eindresultaten. De resultaten
krijgen de vorm van een rapportage, waarin de verkennende studie
op een aantrekkelijke, zelf te verkiezen wijze gepresenteerd wordt.

Wat wij te bieden hebben


Een inspirerende werksfeer van studenten, docenten, en ondernemende onderzoekers



Intellectuele omgeving waarin je je analytische vaardigheden kunt aanscherpen



Breed en grensoverschrijdend netwerk waarin je veel contacten kunt leggen



Begeleiding bij het publiceren van de onderzoeksresultaten



Ervaring opdoen met grensoverschrijdende samenwerking



Stagevergoeding



Werkplek op de Hogeschool Zwolle en (in overleg) eventueel ook Meppen (D)

Meer informatie


Dr. Marijn Molema, onderzoeker regionale economie
Hogeschool Windesheim, am.molema@windesheim.nl / 06-17453663



Drs. ing. Gerhard Roelfes, regiomanager Städtering / Stedenkring Zwolle-Emsland
Rathaus Meppen, g.roelfes@meppen.de / +49 (0) 5931 – 153 268

Solliciteren
Voor deze opdracht zoeken we een nieuwsgierige, zelfstandige en resultaatgerichte beleidsonderzoeker
met een economische, geografische, historische, planologische of andere achtergrond. Hij/zij kan een
ouderejaars student op een hogeschool of universiteit zijn, maar ook pas afgestudeerden zijn welkom om
te reageren. Belangrijk is dat hij of zij een intrinsiek enthousiasme kan opbrengen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland, en bij voorkeur ook gedegen Duits
spreekt. Ben jij onze ambitieuze beleidsonderzoeker? Stuur dan je CV met korte motivatie voor 1 mei
2013 naar Marijn Molema (am.molema@windesheim.nl).
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