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OMSCHRIJVING EN DOEL NOPLINC 

Stichting NOPpedia heeft in 2017 het online platform NOPLINC gebouwd. Dit betreft een 

digitaal netwerk dat bijdraagt aan het verbinden van het bedrijfsleven uit de Noordoostpolder. 

Lokale ondernemers hebben de mogelijkheid tot netwerken via social media. Het platform is 

laagdrempelig en toegankelijk voor alle bedrijven gevestigd in de Noordoostpolder. 

Naast het netwerken is er mogelijkheid tot het plaatsen van vacatures en stageplaatsen. 

Door de gemeente Noordoostpolder kan het platform gebruikt worden voor mededelingen, 

economisch nieuws en het plaatsen van aanbestedingen en het aanbestedingsbeleid. 

De bouw van het netwerk is voltooid en is tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018 van 

de BAN/OVG/Gemeente Noordoostpolder officieel gelanceerd. 

Later in 2018 is het platform daadwerkelijk operationeel geworden nadat er nog de nodige 

wijzigingen zijn aangebracht. Door de OVG is het platform uitgebreid gedemonstreerd tijdens 

een “Uitgebreid Bestuur” vergadering waar alle ondernemersverenigingen van de 
groendorpen aanwezig waren. Hier heeft de projectmanager dhr J. de Jong het platform 

gedemonstreerd en gepromoot. Ook is hij op veel vergaderingen van de dorpen uitgenodigd 

om deelname te bevorderen. 

Ook de BAN heeft een aantal maal op bijeenkomsten het gebruik gepromoot. 

Helaas hebben we moeten constateren dat ondanks alle inspanningen de vorm van het huidige 

NOPLINC niet zodanig is dat het beoogde aantal deelnemers zich reeds heeft aangesloten bij 

het platform. Het voldoet momenteel mede qua gebruiksvriendelijkheid kennelijk nog niet aan 

de behoefte/wensen van de beoogde gebruikers.  

Eind 2018 heeft de politiek zich uitgebreid bemoeid met het project NOPLINC en de hieraan 

verleende subsidie. De onrust die hierdoor is ontstaan heeft geen positieve bijdrage geleverd 

aan de populariteit van het platform. 

Door het bestuur van NOPPEDIA is sinds oktober 2018 veel tijd gestoken in het onderzoeken 

van een herstart van NOPLINC waarbij een ingrijpende “verbouwing” van de huidige website 
het doel was om een zo breed mogelijk gebruik en bezoek aan de website te genereren. Het 

toevoegen van automatische content als nieuws is ons inziens noodzakelijk om frequent 

terugkerend bezoek te bewerkstelligen. Er is hierover met twee potentiële partners overleg 

gevoerd. De eerste is zelf afgehaakt en de tweede kan niet volledig voorzien in de behoefte 

zoals door ons vastgesteld.   

 



DOELSTELLING NOPLINC 

Op dit moment hebben ruim 240 bedrijven zich aangemeld bij het platform. Toch is gebleken 

dat het platform aanpassing behoeft om het succes te worden waarop eenieder vooraf had 

gehoopt. 

ACTIVITEITEN NOPPEDIA 2019 

De activiteiten die Stichting NOPpedia momenteel onderneemt om de doelstelling te behalen 

is het onderzoeken van de mogelijkheden om het platform zodanig aan te passen dat het door 

bijna alle geledingen in de NOP wordt gebruikt. We bedoelen dan niet alleen de ondernemers 

in de NOP maar ook onderwijs, werkcoöperatie, Carrefour etcetera.  

De stichting NOPpedia is al sinds eind 2018 druk bezig met dit onderzoek en heeft goede 

hoop om in 2019 met een nieuwe start en een NOPLINC 2.0 het doel van een zo breed 

mogelijk participerende NOP te realiseren. Doel van NOPLINC 2.0 is een centraal platform 

voor de NOP te realiseren. 

Helaas is gedurende het proces gebleken dat steeds meer partijen die nodig zijn voor een 

succesvolle verbouwing, niet of niet meer bereid zijn om hun nek uit te steken. Ook zal er 

extra geld nodig zijn voor de revitalisering van het platform. De waarschijnlijkheid dat dit 

politiek haalbaar zal zijn lijkt het bestuur erg klein. De huidige subsidie zoals die is 

vastgesteld eventueel aangevuld met bijdragen uit het bedrijfsleven zijn niet toereikend.  

Het bestuur van de Stichting NOPPEDIA beraadt zich nu op de hierdoor ontstane situatie. 

BEGROTING 

Inkomsten - EUR 10.000,- - subsidiebedrag 

Uitgaven - EUR 5.000,- - onderhoudskosten 

- EUR 1.735,- - af te dragen BTW 

- EUR 3.265,- - start bijdrage ontwikkeling NOPLINC 2.0 

 


