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Tijdens de bijeenkomst van Stichting Q4 werd er door ondernemers en bestuurders uit
Heuvelrug en Kromme RijnStreek druk gediscussieerd over gezamenlijke profilering van de
regio. Alles vanuit het idee: samen staan we beter op de kaart en zijn we sterker. 
Om de discussie goed op gang te brengen lichtte Roy Pamboer (bestuurslid Stichting Q4)
het pakket aan maatregelen toe dat tot nu toe is opgesteld voor een sterke economische
regio. Na de presentatie van Roy Pamboer gaf Johan Vlasak van de Rabobank Kromme
Rijnstreek inspirerende voorbeelden vanuit de regio Brabant en midden Limburg op het
gebied van regioprofilering. 

Na deze opwarmer (en dat bij ruim 30 graden…) gingen de aanwezige ondernemers en
bestuurders met elkaar in kleine groepjes aan het brainstormen hoe deze regio zich beter
kan profileren en nog meer samenwerkingen tot stand kunnen komen. Deze brainstorm
werd begeleid door SBI formaat. Het enthousiasme voor verdergaande samenwerking en
profilering bruiste er van af. Zo werden ideeën besproken voor samenwerking tussen de
vastgoedsector en de zorg. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig: zorg er voor dag
leegstaande gebouwen worden omgevormd tot goede voorzieningen voor veilig en goed
wonen. Ook werd gesproken over het stimuleren van lokale producten en diensten. Zo zou
vraag en aanbod van lokale producten beter samengebracht kunnen worden (via
bijvoorbeeld een online platform). Goed voorbeeld in Wijk Bij Duurstede is er al om lokaal
werk (van stages, vrijwilligerswerk, banen tot opdrachten) en werkzoekende bij elkaar te
brengen via Brede Kijk op Werk. Een ander item wat is besproken is de discrepantie tussen
het snelle leven wat veel mensen leiden en de rust en ruimte die er is in deze regio. Juist
een goede combinatie om te onthaasten van de snelheid van het leven, benut dus de
kwaliteiten van deze regio die dit kan bieden. En als die samenwerking dan goed op gang
komt en er meer economische groei zit, dan moet ook de profilering van de regio goed op
orde zijn. Wat is ons bindend verhaal over Heuvelrug en Kromme Rijnstreek? Hoe zetten we
de regio nog beter op de kaart? Ook hierin is nog veel winst te behalen. 

Nadat alle bruisende ideeën waren gedeeld werd de oproep gedaan aan Q4 om te fungeren
als marktplaats voor het verder brengen van deze ideeën. Hiervoor is het nodig om een
goed online platform te hebben waar ideeën samen komen, samenwerking gestimuleerd
kan worden en informatie gedeeld wordt. 
Meer info: www.stichtingq4.nl 

Reageer

Vul verplichte (*) en gewenste velden in. Uitleg Voorwaarden

Bericht:

 

Labels: (Trefwoorden waarmee anderen uw bijdrage kunnen

Laatste Nieuws

03-07 Themadiensten in de kapel van Bartimeus.

03-07 Schaapskudde met geiten op het

Leersumse Veld03-07 Jan van Gestel (IVA) met pensioen

03-07 Bouw mee aan de VBW!

03-07 Provincie Utrecht zet strooiwagens in

tegen hitte03-07 Taalcursus Nederlands in de Zomer in

Amerongen03-07 Zomer op het Kerkplein

03-07 VVV opent nieuwe informatiepunten in

Doorn03-07 S.V.TREF

03-07 Archeologe in de dop graaft mee in

Leersum02-07 Ontdekkingsreizigers spetteren in zelf

gegraven zwembad!02-07 Zonder profilering geen toekomst voor

Heuvelrug Kromme Rijnstreek02-07 Met Holi Habits spelenderwijs naar een

gezondere leefstijl!02-07 Zeer zeldzame Egyptische landschildpad

geboren in DierenPark Amersfoort02-07 De smaak van Parijs

30-06 In memoriam: Peter Jense, unieke

persoonlijkheid30-06 Barbecueën met 'afgekeurde' groenten

27-06 Eervol optreden Koninklijke Harmonie

Doorn tijdens Veteranendag 2015

1

27-06 Sonja Haalboom neemt na 43 jaar

afscheid van het onderwijs27-06 'Wachtlijsten voor huurwoning worden

langer'29-06 Driebergernaar hoort jeugddetentie eisen

voor beroving in Doorn

1

02-07 Driebergse brengt eigen levensverhaal uit

01-07 Tourrenners prepareren zich op de

Heuvelrug (video)27-06 Nieuw Klompenpad in Driebergen

28-06 'Een onvergetelijk avontuur'

00.00 Leersum Live ... Leersum

00.00 Van Amerongen Open ... Driebergen

10.00 Eten uit de natuur ... Maarsbergen

11.00 Theatermaker smeedt ... Driebergen

15.30 Driebergen geniet ... Driebergen

16.00 Peter Neeteson op ... Amerongen

16.00 expositie Kunstgilde ... Leersum

23.06 CEGEKA OPEN JEUGD ... Doorn

Agenda

Vandaag

Zaterdag 04 juli 2015

3 juli 2015 Abonneren  Adverteren  Colofon  Bezorging  Nieuwsbrief  RSS  Twitter  EpaperDK
EpaperSC

VolgenVolgen 1.602 volgers 112Vind ik leukVind ik leuk30°

Voorpagina Plaatsnamen Deel je nieuws Familieberichten (Inter)Nationaal Vacatures Adverteren Service

ZoekenVoorpagina >> >>

Meest gelezen Meeste reacties Recente reacties

Lokaal 112 Sport Zakelijk Activiteiten Voetbaluitslagen Agenda Fotoalbums

Terug naar het overzicht



03/07/15 22:42Zonder profilering geen toekomst voor Heuvelrug Kromme Rijnstreek - NieuwsbladDeKaap.nl

Page 2 of 2http://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zonder_profilering_geen_…st_voor_heuvelrug_kromme_rijnstreek_3754496.html#.VZbzqmBvEQ5

vinden (komma gescheiden))

Youtube URL:

Naam:*

E-mail:* (nodig om uw bericht te activeren. Let op: dit werkt
momenteel niet bij gmail-accounts. Aan een oplossing wordt
gewerkt.)

Zend mij een e-mail wanneer anderen reageren op dit artikel. 
Plaats nu op de site

15.30 Kind op Schootdienst ... Leersum

14.00 Financieel misbruik ... Driebergen

Zondag 05 juli 2015

Dinsdag 07 juli 2015

Nieuws uit andere regio's:

Regio Ede

Regio Amersfoort

EdeStad.nl
VeenendaalseKrant.nl
HoogenLaag.nl

DeStadAmerfoort.nl
LeusderKrant.nl
ScherpenzeelseKrant.nl
DeWoudenberger.nl
NieuwsbladDeKaap.nl

Regio Veluwe
BarneveldseKrant.nl
NieuwsbladDeBand.nl
DePuttenaer.nl
DeStadNijkerk.nl
Veluweland.nl
HetKontaktHarderwijk.nl
HetKontaktErmelo.nl

Rivierengebied

Hoofddorp

CulemborgseCourant.nl
NieuwsbladGeldermalsen.nl
StadTiel.nl StadBuren.nl

HcNieuws.nl

Regio Alblasserwaard

Regio Overijssel

Klaroen.nl
DeStadGorinchem.nl
HetKompasSliedrecht.nl
HetKompasHardinxveld-
Giessendam.nl

HellendoornsNieuwsblad.nl
RijssensNieuwsblad.nl

Regio Achterhoek
AaltensNieuws.nl
AchterhoekNieuwsBerkelland.nl
AchterhoekNieuwsOostGelre.nl
AchterhoekNieuwsWinterswijk.nl
StadDoetinchem.nl
GeldersePostOudeIJsselstreek.nl
MontferlandNieuws.nl

E-papers:

Regio Ede

Regio Amersfoort

EdeStad.nl
VeenendaalseKrant.nl
HoogenLaag.nl

DeStadAmerfoort.nl
LeusderKrant.nl
DeWoudenberger.nl
ScherpenzeelseKrant.nl
NieuwsbladDeKaap.nl
StichtseCourant.nl

Regio Veluwe
BarneveldseKrant.nl
NieuwsbladDeBand.nl
DePuttenaer.nl
DeStadNijkerk.nl
Veluweland.nl
HetKontaktVeluws
Nieuwsblad.nl

Rivierengebied

Hoofddorp

CulemborgseCourant.nl
NieuwsbladGeldermalsen.nl
StadTiel.nl StadBuren.nl

HcNieuws.nl

Regio Alblasserwaard

Regio Rijssen

DeStadGorinchem.nl
HetKompasSliedrecht.nl
HetKompasHardinxveld-
Giessendam.nl
DeKlaroen.nl

HellendoornsNieuwsblad.nl
RijssensNieuwsblad.nl

Regio Achterhoek
AaltensNieuws.nl
AchterhoekNieuwsBerkelland.nl
AchterhoekNieuwsOostGelre.nl
AchterhoekNieuwsWinterswijk.nl
StadDoetinchem.nl
GeldersePostOudeIJsselstreek.nl
LiemersLantaren.nl
MontferlandNieuws.nl

Copyright © BDUmedia | Gratis Nieuwsbrief | Colofon | Sitemap |

Meer agenda


