Nieuws over de Maand van de Regio
Juni 2021
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 over de effecten van
regionale samenwerking in de praktijk
bij de Regio Deal Zuid- en OostDrenthe, de samenwerking met het
Rijk en de rol die bijvoorbeeld
maatschappelijke
organisaties,
ondernemers en inwoners hebben in de samenwerking. Ook
gaan we in gesprek over de democratische legitimering.
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.
Bekijk de kalender en meld je aan!
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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 op het programma?

Wat
kun
je
verder
nog
verwachten
tijdens
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. We nemen
je graag mee op tour door Zuid- en Oost-Drenthe: in zo'n 30
(digitale) sessies kun je een kijkje in de keuken nemen.
Hieronder een paar voorbeelden uit de Regio Tour. De vele
sessies geven je inzicht in hoe we werken aan de brede
welvaart in Zuid- en Oost-Drenthe.
Check de agenda en meld je aan!

Uitgelicht: activiteiten uit De
Regio Tour
Mensgericht innoveren in de zorg
15 juni, 16.00-17.30 uur
De ontwikkelingen in de zorg gaan
momenteel snel. Toch zien we ook dat
veel initiatieven tot vernieuwing niet
altijd slagen. Dus…wat gaat hier niet
goed? Hoe zorg je dat zorginnovaties
aansluiten bij de echte vraag en behoeften van cliënten? Hoe
neem je hen, maar ook betrokken professionals actief mee
om een nieuwe werkwijze vorm te geven en eigen te
maken?
Gijs
Terlouw
(Programmaleider
Master
Health
Innovation), Marjolanda Hendriksen (Programmaleider Ad
Service Welzijn & Zorg Emmen) en Job van ’t Veer (Lector
Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn) illustreren aan de hand
van praktijkvoorbeelden hoe je juist sámen met de zorg- of
hulpvrager aan de slag moet om tot passende antwoorden te
komen.
Check de agenda en meld je aan!
Kansen4Kinderen
uit
de
startblokken
16 juni, 10.00-11.00 uur
Het project Kansen4Kinderen geeft
ieder kind het recht op een eerlijke
kans. In de Regio Deal gemeenten
Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Aa en
Hunze en Hardenberg doen inmiddels maar liefst meer dan
zestig scholen mee aan Kansen4Kinderen. Deze scholen
hebben besloten om van en aan elkaar te leren wat in de
praktijk blijkt te werken bij het vergroten van kansen voor
kinderen. In het webinar ‘Kansen4Kinderen uit de
startblokken’ worden de eerste successen van het project in
de schijnwerpers gezet.
Meld je hier aan!
Webinar Bouwen met composiet
16 juni, 11.30-13.00 uur
Ben jij werkzaam in de bouw en ben je
geïnteresseerd
in
alternatieve,
duurzame materialen? Vraag je je
zodoende af wat de mogelijkheden van
biocomposiet zijn? Laat je informeren
en inspireren door experts van NHL Stenden Hogeschool
tijdens dit online college!
Meld je hier aan!
Vitale dorpen en buurten in
Drenthe
16 juni: 19.30-21.00 uur
Hoe vitaal is jouw dorp of buurt? Graag
gaan we met jullie in gesprek over hoe
jullie de vitaliteit van je dorp of buurt
ervaren. Dit doen we door inzicht en reflectie op de vitaliteit
van je eigen dorp of buurt, maar ook in die van de andere
dorpen en buurten én daarmee de gemeente als geheel.
Meld je hier aan!
Fablab Hardenberg: Online
workshop zonnecel
16 juni, 15.00-16.30
In deze workshop gaan kinderen van 915 jaar aan de slag met het bouwen
van een zonnecel. De daken liggen
tegenwoordig vol met zonnecellen, maar hoe werken die
cellen eigenlijk en hoe worden ze gemaakt? Ze worden
uitgedaagd om van losse elektronica-onderdelen een
zonnecel die een propeller kan aansturen te bouwen. Als de
zonnecel eenmaal gebouwd is, gaan ze creatief aan de slag!
Want die propeller is natuurlijk best saai en kan wel wat
kleur gebruiken! We toveren de propeller om in een
vliegtuig, een vogel, een Pokemon of een ander goed idee!
Voor meer informatie of aanmelden, check de website.

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!

En dan nog dit......
Jetta Klijnsma, Commissaris van de
Koning in Drenthe, en Sanne Visser,
onderzoeker van de Rijksuniversiteit
Groningen, waren te gast bij het npo
radio 1 programma Spraakmakers. Zij
spraken daar over het intensief
ondersteunen van gezinnen in generatie-armoede om
patronen die al jaren bestaan te doorbreken. Een pilot uit de
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
Luister de uitzending hier terug.
Meer weten over de pilot Generatiearmoede, bezoek dan de
Inspiratiebubbel hierover op 22 juni.

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.

