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Stenden werkt mee aan verdere ontwikkeling van High Tech regio 

 

Stenden levert belangrijke bijdrage in World Class 

Composite Solutions project Fokker 
 

Emmen-Voor het doorontwikkelen van lichtgewicht composietmaterialen heeft een 

samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen onder leiding van Fokker 

Aerostructures van de provincie Drenthe en het Ruimtelijk Economisch Programma van 

het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (REP-SNN) ruim 6 miljoen aan subsidie 

ontvangen. Stenden levert een belangrijke bijdrage aan het WCCS en speelt een 

essentiële rol in het beschikbaar stellen en vertalen van de opgedane kennis naar andere 

sectoren. 

 

Met het World Class Composite Solutions (WCCS) project waarin het bedrijfsleven zelf 

ook miljoenen investeert, kan een bijdrage worden geleverd aan de verdere ontwikkeling 

van Noord Nederland als belangrijke regio op het gebied van High Tech Systemen en 

Materialen (HTSM). Het project levert naar schatting zo’n 100 nieuwe banen op. 

 

De fabriek van Fokker in Hoogeveen is uniek in de wereld. Door de kennis op het gebied 

van composieten en de wijze waarop deze worden geproduceerd en verwerkt in 

vliegtuigcomponenten, heeft Fokker een toonaangevende positie in de luchtvaartindustrie 

bereikt. De locatie in Hoogeveen is hét kennis- en ontwikkelcentrum voor 

composietmaterialen. Hier worden nieuwe toepassingen en technieken bedacht en 

ontwikkeld. Om wereldwijd concurrerend te blijven moeten de producten uit 

composietmateriaal een hoge en constante kwaliteit hebben en tegen acceptabele kosten 

worden geproduceerd.  

 

In het WCCS project gaat Fokker samen met twaalf partners werken aan concrete 

product- en procesinnovaties die onder andere een verregaande digitalisering van het 

productieproces behelzen. Naast Fokker maken ook KPN, Ilionx, S& T, Boikon, Irmato, 

Onsight, TNO, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool, Hanze 

Hogeschool en de NOM onderdeel uit van het samenwerkingsverband. 

 

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA): 'Kennis- en productontwikkeling zijn van groot 

belang voor onze regionale economie. Daarmee behouden we onze concurrentiepositie in 

de wereld. Vooral als de ontwikkelingen ook tot productie in de regio leiden. De 

maakindustrie kan veel werkgelegenheid opleveren. Bij de grote bedrijven, maar juist 

ook bij hun regionale toeleveranciers. Goed werkende regionale ketens van grote 

bedrijven, innovatief MKB en kennisinstellingen zijn van groot belang voor behoud en 

groei van de werkgelegenheid.’ 

 



Het project draagt bij aan de ontwikkeling van Smart Industry. Hierbij worden ICT en 

internet ingezet om de producten slim, duurzaam en tegen zo laag mogelijke kosten te 

produceren. Dit is ook het onderwerp van de nationale ‘actieagenda Smart Industry’. 

Deze actieagenda heeft tot doel maakindustrie klaar te maken voor de toekomst. Noord 

Nederland is aangewezen als Fieldlab “region of Smart Factories”. 

 

Rol Stenden 

Fokker heeft een samenwerkingsverband geïnitieerd voor het doorontwikkelen van 

lichtgewicht composietmaterialen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven en 

kennisinstellingen. Ook Stenden maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. Er 

is ruim 6 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld door de provincie Drenthe en het 

Ruimtelijk Economisch Programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Daarnaast brengen Fokker en de partners een eigen bijdrage in van ongeveer 7 miljoen 

euro in het World Class Composite Solutions project.  

 

Door de lectoren van Stenden PRE, docenten en studenten van Stenden wordt een 

belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het WCCS project geleverd.  

 

“Het lectoraat Stenden PRE heeft een belangrijke rol in het vertalen en beschikbaar 

stellen van de in het WCCS project opgedane kennis op gebied van (verwerken van) 

vezels en composieten naar andere sectoren. Die kennis zal tevens worden toegepast in 

het onderwijs, waardoor dit naar een hoger plan wordt getild,” aldus lector Rudy 

Folkersma. 


