
17
.0

0 
- 2

1.
00

 u
ur

We zijn te gast bij  Intergas . Na een korte rondleiding en diner stropen 
we de mouwen op. Tijdens het World Café staan jouw inbreng en ideeën  
centraal. We gaan werken aan drie thema’s.

Er wordt hard gewerkt aan de komst van de IQ BLVD in Hardenberg.  
Hier bundelen we onze krachten rondom innovatie en ondernemerschap. Op 
dinsdag 12 oktober maken we een  kickstart! Dan gaan we tijdens een World 
Café concreet aan de slag. We maken onze agenda voor de komende periode en 
verzinnen vernieuwende projecten die we op de IQ BLVD oppakken. 

Jouw inbreng is keihard nodig! 
De IQ BLVD is van en voor de maakindustrie  
in Hardenberg. Goede resultaten en een goede 
samenwerking op de IQ BLVD zijn alleen  
mogelijk met jouw betrokkenheid en inbreng. 
Want de mensen en de bedrijven zijn samen 
de IQ BLVD. We gaan er dan ook vanuit dat je 
erbij bent op 12 oktober. 

Meld je nog wel even aan door een mail te  
sturen naar   events@iqblvd.nl

Meld je ook even af als het toch niet lukt om mee te doen op 12 oktober.

Naar aanleiding van onze ‘save the date’ heb je misschien 23 september  
nog in je agenda staan voor deze bijeenkomst. De datum van dit World Café is 
gewijzigd in 12 oktober 2021! We hopen dat dit ook in jouw agenda past.

UITNODIGING

Talenten binden en boeien aan de regio. Nieuwe doelgroepen aanboren. Dat zijn de opgaven 
waar we voor staan. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Waarmee maken wij het verschil? 
Welke concrete afspraken maken we hierover met elkaar en wat hebben we over twee jaar 
concreet bereikt? Hierover gaan we het hebben aan de tafel ‘Human Capital’ tijdens het  
World Café.

Human Capital

We willen allemaal onze regio nog beter vermarkten en promoten. Om dat goed te kunnen 
doen moeten we eerst goed weten wie we zijn, waar onze kracht zit en waar we naartoe  
willen. En op wie richten we ons nou eigenlijk? Zijn dat bedrijven of is dat nieuw talent?  
We maken met elkaar het verhaal van de maakindustrie in Hardenberg. En we bouwen aan 
een passende strategie voor iedere doelgroep.

Marketing & promotie

Technologie kan ons helpen om nog slimmer te produceren. We weten dat er veel kansen 
liggen. De vraag is hoe we scherp krijgen op welke kansen we ons allereest moeten richten. 
Waar ligt onze focus? Hoe kunnen we elkaar helpen door kennis te delen en door te leren van 
elkaar? En wat moeten we daarvoor doen?

Digitalisering en productietechnologie 

WORLD CAFĒ IQ BLVD
12 OKTOBER 2021

Programma
17.00 uur  Welkomstwoord door  

IQ BLVD-voorzitter en  
gastheer Peter Cool.  
Aansluitend krijg je een 
rondleiding door Intergas 

17.30 uur Diner 
18.00 uur  World Café: aan drie tafels 

aan de slag met de thema’s
20.00 uur  De opbrengst: het resultaat 

van de drie tafels
20.30 uur  Informeel napraten  

met hapje & drankje
21.00 uur Einde
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