Maand van de Regio - juni 2021
Nog 2 weken kennis delen, inspireren, gluren bij de
buren...
In de #MaandvandeRegio bieden we je een goed gevuld programma met vele sessies van en voor
iedereen die aan de brede welvaart in de Regio (Deal) Zuid- en Oost-Drenthe werkt en natuurlijk
alle andere geïnteresseerden.

Regionale Samenwerking
Op
29
juni
16.00-18.00
uur organiseren we een digitale sessie
over het belang en de meerwaarde van
regionale samenwerking. We starten
met een lezing van prof.dr. Caspar van
den
Berg.
Daarna
volgt
een
panelgesprek
onderleiding
van
gastheer/gespreksleider Henk Jumelet
(voorzitter stuurgroep Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe en gedeputeerde
provincie Drenthe) over de effecten van
regionale samenwerking in de praktijk
bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, de samenwerking
met het Rijk en de rol die bijvoorbeeld maatschappelijke
organisaties, ondernemers en inwoners hebben in de
samenwerking. In het panel: Jetta Klijnsma (commissaris
van de Koning in Drenthe), Karel Loohuis (stuurgroeplid
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en burgemeester
Hoogeveen) en Marc Hameleers (Manager
Regio
portefeuille ministerie LNV). Ook gaan we in gesprek over de
democratische legitimering.
Bekijk de kalender en meld je aan!
Over prof.dr. Caspar van den Berg
Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local
Governance aan de Campus Fryslân van de RUG. Van den
Berg is in zijn onderzoek veel bezig met politiek, bestuur en
identiteit op internationaal, nationaal en regionaal niveau.
Hij is veel in het nieuws vanwege zijn onderzoek naar de
verschillen tussen Nederlandse regio’s en de stedelijke
gebieden. Naast zijn werk als hoogleraar en zijn
onderzoeksactiviteiten is Van den Berg ook lid van de Raad
voor het Openbaar Bestuur (ROB), een belangrijk
adviesorgaan voor de regering en het parlement.
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Privacy
We vinden privacy en transparantie
erg belangrijk. De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet aan
derden en gebruiken we ook niet
voor andere doeleinden.
Op de website vind je onze volledige
privacyverklaring.
Deze mailing is bestemd voor direct
betrokkenen van de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe. Wil je geen
nieuwsberichten meer ontvangen?
Geen probleem, dan kun je je
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

Wat staat er nog op het programma?

Wat kun je verder nog verwachten tijdens de komende twee
weken van de #MaandvandeRegio? Naast de sessie over
regionale samenwerking met prof.dr. Caspar van den Berg kun
je deelnemen aan de activiteiten van de Regio Tour. Alle
activiteiten in de Regio Tour zijn van en voor iedereen die aan
de brede welvaart in de Regio (Deal) Zuid- en Oost-Drenthe
werkt en natuurlijk alle andere geïnteresseerden. Hieronder
een paar voorbeelden uit de Regio Tour.
Check de agenda en meld je aan!

Uitgelicht: activiteiten uit De Regio
Tour
Online Groeilab
Impactondernemen
23 juni, 09.30-10.30 uur
Vanuit
het
Regio
Deal
project
Actieprogramma
Impactondernemen
Zuidoost-Drenthe 2021-2023 heeft de
gemeente Emmen een opdracht uitgeschreven voor
studenten van de minor Betekeniseconomie van NHL
Stenden. Voor deze opdracht doen drie studenten onderzoek
naar het ontsluiten en faciliteren van een netwerk voor
impactondernemers.
Tijdens
het
Groeilab
Impactondernemen presenteren zij de voorlopige resultaten
van dit onderzoek en halen zij input op bij de deelnemers
voor verbetersuggesties. Dit nemen zij mee in de afronding
van hun onderzoek.
Check de agenda en meld je aan!
IT Hub Hoogeveen; the place to be
24 juni, 10.00-11.30 uur
De IT Hub Hoogeveen wordt een
dynamische, creatieve en inspirerende
omgeving waarin business, kennis,
innovatie,
talent
en
technologie
samenkomen. Djurre Dinkla (kwartiermaker) is gastheer van
deze sessie. Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe en
voorzitter van de stuurgroep) vertelt over wat de aanleiding
is geweest van dit project. Jan Zwiers (wethouder
Hoogeveen) vertelt over hoe het gebouw er uit komt te zien.
Ondernemers,
onderwijsinstellingen,
de
Denktank
(bestaande uit enthousiaste studenten) zullen hun ideeën
pitchen rondom de IT hub! Alles staat in het teken van
samenwerken in de regio, kennis vergroten en groeien. De
‘place to be’ als je iets met IT of digitalisering wilt!
Meld je hier aan!
Waterstof Tiny House - De
bebouwde omgeving, een circulaire
transitie
24 juni, 15.00-17.00 uur
Bouwen met duurzame en gebruikte
materialen
klinkt
in
theorie
gemakkelijk. Maar hoe werkt dat in de
praktijk? Dat hebben studenten van het Alfa-college samen
met ondernemers ervaren tijdens de bouw van het Waterstof
Tiny House. Graag nodigen we u uit om het Waterstof Tiny
House (in aanbouw) te komen bekijken bij Bork in
Hoogeveen en gaan we met u in gesprek over hoe u deze
circulaire kennis kunt toepassen in de praktijk.
Meld je hier aan!
Lancering regiodatabank: zo zoekt
u door >16.000 bedrijven in de
regio
29 juni: 16.00-17.00 uur
Mogelijke innovatiepartners en nieuwe
klanten of leveranciers, ze zijn dichterbij dan u denkt. Met
de regiodatabank kijkt u buiten uw 'bubble' en ontdekt u
verborgen pareltjes in Drenthe en Hardenberg. In dit
webinar wordt de regiodatabank gelanceerd. Projectleider
Pieter-Jan Snijders zal uitleggen welke databronnen gebruikt
worden en hoe u makkelijk kunt zoeken in de
regiodatabank. Tot slot wordt er een inkijkje gegeven in het
vervolg: een applicatie waarin bedrijven hun profiel kunnen
verrijken. Daarmee kunnen bedrijven beter worden
gevonden door andere ondernemers uit de regio, en
stimuleren we regionale samenwerking en innovatie!
Meld je hier aan!

Ga mee op ontdekking in
Emmerhout
30 juni, 10.00-12.00
Kruip in de huid van de bewoner en ga
mee op expeditie de wijk Emmerhout
in! Deze ochtend ondervind je wat het
is om als bewoner aan de slag te gaan met je woning. We
organiseren een reis door de wijk, een speurtocht, waarin
diverse bewoners hun ervaringen en dilemma's met je delen.
Hoe verschillend mensen ook zijn, we staan met elkaar voor
dezelfde opgave. Het is een leuke puzzel!
Meld je hier aan!
Meer weten over ‘RegioCampus’
Emmen?!
30 juni, 10.30-11.30 uur
Neem dan deel aan het Online Event
‘RegioCampus’: het Hoe, Wat en
Waarom’ op 30 juni. Je hoort onder
andere wat je je moet voorstellen bij de ‘RegioCampus’. En
wat dit voor jou en voor de regio betekent.
RegioCampus Emmen wordt een plek waar je:
vanuit de campus, samenwerkt met bestaande bedrijven
in de regio
nieuwe kennis en onderzoek aan het regionale
bedrijfsleven verbonden wordt
naast mbo en hbo straks ook onderwijs op universitair
niveau kunt volgen
mogelijkheden krijgt om een baan, passend bij jouw
niveau, in de regio te vinden
Meld je hier aan!

Digitalisering vrijetijdseconomie

In het nieuws!

Afgelopen vrijdag was het project
Kansen4Kinderen in het NOS journaal.
Aanleiding hiervoor was het vandaag
verschenen SER rapport SER: kwaliteit
onderwijs
onvoldoende,
corona
vergroot kansenongelijkheid | NOS.
Met het project Kansen4Kinderen zetten we juist extra in op
het bieden van gelijke kansen voor ieder kind. Het SER
rapport laat nog eens extra zien hoe belangrijk het is dat we
hierin investeren. Dit project wordt na een succesvolle start
in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (en Hardenberg), nu
breder uitgerold over heel Drenthe.
Lees hier het persbericht van de provincie Drenthe. De NOS
heeft dit opgepikt! De NOS sprak met met ouders, leerling
en directeur van de Koning Wilhelminaschool in Coevorden.
Binnen Kansen4Kinderen zetten we in op de driehoek
ouders, school, buurt en de Verbindende Aanpak. Om de
kansen voor elk kind te vergroten.
Ruim zestig scholen doen mee aan Kansen4Kinderen.

Over de Maand van de Regio
In de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we vol
enthousiasme samen aan de brede welvaart. Onze kracht is
samen leren en ontwikkelen in een regio waar ruimte is!
Halverwege de Regio Deal periode is dit hét moment om onze
successen te vieren en kennis te delen. We leren iedereen die
met hart voor de Regio werkt aan Wonen, Werken en Welzijn
nóg beter kennen. De #MaandvandeRegio is er voor iedereen
die direct betrokken is bij de projecten van de Regio
Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle andere geïnteresseerden.
Daarom organiseren we met elkaar gedurende een maand
kennissessies, andere bijeenkomsten en activiteiten.
Meld je nu aan!

Blijf op de hoogte
Volg ons via Twitter LinkedIn of onze website om op de hoogte
te blijven van de ontwikkelingen binnen de Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We
zijn per e-mail bereikbaar via regiodealzo@drenthe.nl

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiodealzo@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

