
 

 

RICHTLIJNEN COMMUNICATIE REGIO DEAL ZUID- EN OOST-DRENTHE 

 

Inzet communicatie 

Met het ondertekenen van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zijn alle partners van de Regio Deal 

een nieuwe samenwerking aangegaan. Deze gaat over de bestaande grenzen heen. We willen van 

elkaar leren en dat wat we geleerd hebben weer verder delen. Onze gezamenlijke vastgestelde 

ambitie voor de regio Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg luidt als volgt: 

 

Versterken brede welvaart in de regio 

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve 

economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een 

bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en 

aantrekkend woonklimaat. Voor de bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen 

kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg- onderwijs- en welzijnsvoorzieningen 

 

De inzet van de communicatie is er dan ook op gericht om bij te dragen aan deze ambitie, door te 

communiceren waar we binnen de Regio Deal aan werken en wat dit betekent voor de regio. 

Communicatie draagt daarnaast bij aan het doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Juist 

doordat we samen de schouders eronder zetten, kunnen we de uitdagingen in de regio op het gebied 

van wonen, werken en welzijn oppakken. Dat willen we ook zo uitdragen. We hebben daarom 

richtlijnen opgesteld voor communicatie.  

  

Projecten 

Voor de projecten die vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe gefinancierd worden, gelden de 

volgende richtlijnen voor communicatie. De penvoerder van een project, een van de partners binnen 

de Regio Deal, is verantwoordelijk voor de communicatie over het project en daarmee ook voor het 

volgen van onderstaande richtlijnen. 

  

Communicatiemiddelen 

Een project kan communicatiemiddelen inzetten die bijdragen aan het behalen van het projectdoel. 

Denk bijvoorbeeld aan een website, een bewonersavond of een persbericht. Hierin dient duidelijk 

zichtbaar te zijn dat het project onderdeel uitmaakt van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, door: 

- Het tonen van het logo van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 

- De juiste schrijfwijze van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 

- Het in de communicatie opnemen van het belang van het project voor de regio.  

- Het opnemen van de kernboodschap:  

 

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2019-2023 

De regio Zuid- en Oost-Drenthe is een prachtige regio. Het is óók een regio waar nog verschillende 

uitdagingen zijn op het gebied van wonen, werken en welzijn. Dankzij de Regio Deal Zuid- en Oost-

Drenthe kunnen we hiermee aan de slag. Binnen deze deal werken de gemeenten Aa en Hunze, 

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe iedere dag 

met hart voor de regio. We willen samen leren, slim werken, regionaal denken, het verschil maken en 

vooral doen! Dit doen we niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, 

ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer. Alleen 

samen kunnen we bouwen aan een sterke toekomst voor één van de mooiste regio’s van Nederland. 

Een regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er 

voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze regio zorgen we voor elkaar en is ook de juiste 

zorg aanwezig. Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en 



 

 

investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid. Dat is 

waar wij voor gaan!  

 

Ons programma bestaat uit drie pijlers, waarbinnen we verschillende projecten oppakken.  

 

Werken 

Om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel komen er plekken waar leren, werken, 

innovatie en onderzoek samenkomen. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie 

ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. Daarnaast moet 

de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.  

  

Wonen  

De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar 

eigenaren wonen met een lager inkomen. Een deel van de woningvoorraad in de regio is verouderd. 

Samen met inwoners wordt ingezet op concrete woningverbeteringen.   

 

Welzijn 

De opgaven op het gebied van welzijn zijn: goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners van de 

regio, het opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio en oog voor de behoeften 

van ouderen en kinderen. 

 

Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag. 

 

• In een persbericht, minimaal onderstaande alinea invoegen: 

 
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe  
Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-
Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met 
elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, 
van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.  
 

o Optioneel: een link naar de website van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 

(www.regiodealzuidoostdrenthe.nl)  

- Het taggen van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe op social media. De Regio Deal Zuid- 
en Oost-Drenthe is actief op twitter ( @RegioDealZOD) en op linkedin ( Regio Deal Zuid- 
en Oost-Drenthe). We willen immers zoveel mogelijk van elkaar leren en met elkaar delen.    

- Het altijd van tevoren afstemmen van de communicatie over het project met de 

communicatieadviseur van de Regio Deal. 

- Het aanleveren van nieuwswaardigheden en foto’s (met de benodigde informatie over 

fotograaf eventuele rechten etc) voor de communicatie vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-

Drenthe. 

 

Partners 

Alle partners van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe zorgen voor een pagina op hun website over 

de Regio Deal, waarop de kernboodschap, met verwijzing naar de website: 

www.regiodealzuidoostdrenthe.nl Alle communicatie-uitingen en woordvoering over bestaande of 

toekomstige projecten en communicatie over de besluitvorming worden vooraf en tijdig afgestemd met 

de communicatieadviseur van de Regio Deal en visa versa. Daarnaast is er voor het intranet van de 

partners een smoelenboek beschikbaar, met foto en informatie van iedereen die een rol heeft bij de 

uitvoering van de Regio Deal.  
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Contactgegevens 

Communicatieadviseur: Inge Buursema 

Telefoonnummer: 06 20132264 

E-mail: i.buursema@drenthe.nl 

   

 


