
INSPIRATIE, 
ONTMOETING 
EN VERBINDING

slim • samen • vooruit

SLIM SAMEN VOORUIT
De Drechtsteden zijn samen een herkenbaar stedelijk 
gebied aan het water. Bedrijven en instellingen met 
een eigen karakter, met als gemene deler de maritieme 
maakindustrie. Al meer dan 170 jaar werken wij 
samen om kansen te creëren en te benutten in de 
regio. En dat blijven we ook doen. Vorig jaar hebben 
de samenwerkende overheden in de regio besloten om 
die samenwerking anders vorm te geven. We willen 
slim samen vooruit. Dat doen we als regionale en 
lokale overheid graag als partner van het bedrijfsleven 
en onderwijs. We willen en moeten de krachten in 
dit gebied bundelen. Met respect voor ieders rol 
en positie, gelijkwaardig en met hetzelfde doel: de 
Drechtsteden klaarmaken voor de toekomst. Dat is 
onze gezamenlijke opgave!

ONVERGETELIJKE AFTRAP VOOR 
INSPIRATIE, ONTMOETING EN 
VERBINDING
Met de kwartaalbijeenkomsten, die ieder kwartaal 
gaan plaatsvinden, bieden we een platform voor 
inspiratie, ontmoeting en zeker ook voor inhoud. 
Deze eerste editie wordt de onvergetelijke aftrap 
van de reeks en staat in het teken van verbinding 
tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
het onderwijs en de overheid. De kracht van goede 
samenwerking schuilt immers in de informele 
ontmoeting. Volgende kwartaalbijeenkomsten zullen, 
naast inspiratie en ontmoeting, ook meer op inhoud 
gericht zijn. Wij zullen dan naast plenaire sessies 
ook deelsessies organiseren waarin wij dieper op 
onderwerpen ingaan en kijken op welke thema’s 
we verder willen samenwerken. Als wij de handen 
ineenslaan kunnen we dit gebied echt verder brengen, 
daar ben ik van overtuigd!

Ik hoop u te mogen begroeten op dinsdag 2 november aanstaande. Aanmelden kan 
heel eenvoudig via groene aanmeldknop hiernaast. Dit kan tot uiterlijk 26 oktober.  
Uiteraard nemen wij de dan geldende coronamaatregelen in acht.

Hartelijke groet,

Regiovoorzitter Drechtsteden
Burgemeester Dordrecht

Beste genodigde, 
Graag nodig ik u uit voor de eerste kwartaalbijeenkomst op dinsdagavond 
2 november in het Energiehuis in Dordrecht. Het belooft een avond te 
worden vol inspiratie, ontmoeting en verbinding!

KWARTAALBIJEENKOMST DRECHTSTEDEN
Locatie: Energiehuis (Noordendijk 148, Dordrecht)
Datum: dinsdag 2 november 2021
Tijd: 17.15 - 22.00 uur (inclusief diner)
 Inloop vanaf 16.30 uur 
 Borrel van 22:00 - 23:00 uur
 

met o.a. 
Jan Peter Balkenende 

en de spectaculaire 
onthulling van het
nieuwe beeldmerk 

van de regio

Met grote trots kondig ik onze 
hoofdspreker van de avond aan:

Niemand minder dan oud-premier Jan Peter Balkenende! Hij zal ons 
een spiegel voorhouden over leiderschap, publiek-private samenwerking en regionale 
ontwikkeling. U bent deze avond bovendien getuige van de spectaculaire 
lancering van het nieuwe beeldmerk van de regio!  
Ook zullen we met elkaar in gesprek gaan in een triple helix-paneldiscussie. Uiteraard is er 
deze avond voldoende gelegenheid om elkaar tijdens het diner en de borrel te ontmoeten.

Aanmelden?
AANMELDEN

Wouter Kolff
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