
Uitnodiging              
‘Het Groene Woud in 2028’

Netwerkbijeenkomst
20 september 2013, Boxtel

Nieuwe mensen leren 
kennen, ondernemers en 
vrijwilligers. Samen met 
hen ideeën bedenken en 
ambities kordaat handen 
en voeten geven. Dat is het 
doel van de netwerkbijeen-
komst ‘Het Groene Woud 
in 2028’ waarvoor we u 
graag uitnodigen.

Fo
to

: t
ec

hn
is

ch
eu

ni
e.

co
m



Kansen voor 2028
Vijftien jaar geleden sloegen overheden, ondernemers en andere 
organisaties de handen ineen om het gebied, dat vanaf toen Het Groene 
Woud ging heten, te versterken. Met succes, want de vele initiatieven die 
sindsdien worden ontplooid, maken van Het Groene Woud een prettig en 
kansrijk gebied om er te wonen, te recreëren en te ondernemen. Hoe zal 
dat over nog eens vijftien jaar zijn, in 2028? 

De kracht van samenwerken
Daar gaan we het met ondernemers en vrijwilligers over hebben op de 
netwerkbijeenkomst die op 20 september 2013 in Boxtel wordt gehouden. 
Eén ding staat als een paal boven water: samenwerking tussen mensen zal 
altijd nodig zijn. Sterker nog, die is onmisbaar. Omdat samenwerking tot 
de beste, meest creatieve ideeën leidt die goed zijn voor Het Groene Woud, 
zijn inwoners, de bezoekers, de bedrijven en de organisaties die hier zijn 
gevestigd.

Komt u ook?
De bijeenkomst is de moeite waard, beloven we. U doet beslist nieuwe 
contacten op. U kunt ter plekke aan de hand van een opdracht uw netwerk 
uitbreiden. Scherpe  presentaties zullen u inspireren en een forum-
discussie met ondernemers uit Het Groene Woud geeft u wellicht nieuwe 
inzichten. 

Hoe mooi zou het zijn, als u aan het einde van de bijeenkomst minstens 
drie nieuwe contacten heeft opgedaan? En met drie gloednieuwe ideeën 
naar huis gaat? 

Waar en wanneer?
Netwerkbijeenkomst ‘Het Groene Woud in 2028’
20 september 2013 van 13.30 uur tot 17.00 uur 
Oertijdmuseum De Groene Poort/Bezoekerscentrum Het Groene Woud, 
Bosscheweg 80, Boxtel

Uitnodiging 

Aanmelden
De middag zal vol zijn van de kansen en 
mogelijkheden om uw creativiteit te prik-
kelen, zelf ideeën te spuien en prettige 
contacten op te doen. Komt u ook? Stuur 
dan vóór 10 september 2013 een e-mail 
naar streekhuis@hetgroenewoud.com 
om u aan te melden. Zet daarin naast uw 
naam en de naam van uw organisatie ook 
uw mobiele telefoonnummer. 

De netwerkmiddag ‘Het Groene Woud 
in 2028’ is een initiatief van Streekraad 
Het Groene Woud & De Meierij.

Netwerkbijeenkomst 20 september 2013, Boxtel
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Programma
13.30 – 13.45 uur Ontvangst met koffie en thee

13.45 – 13.55 uur Welkom en korte introductie Yvo Kortmann, voorzitter Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

13.55 – 14.15 uur ’Het succes van de Brabantse polder’
 René Peusens, programmamanager Landschappen van Allure, schetst de Brabantse manier van   
 samenwerken en de vruchten die dit oplevert voor het landschap.

14.15 – 14.25 uur Vragen en discussie

14.25 – 14.45 uur ‘Ambities waarmaken doen we samen’
 Jeroen Naaijkens, lid dagelijks bestuur Streekraad Het Groene Woud & De Meierij, over de waarde 
 van ‘netwerken’ voor de toekomst van Het Groene Woud.

14.45 – 14.55 uur Vragen en discussie

14.55 – 15.15 uur Pauze 
 Deelnemers ontvangen per SMS een netwerkopdracht.

15.15 – 15.45 uur Linked in Het Groene Woud
 Uitvoering van de netwerkopdracht, waarbij deelnemers een social diagram invullen om te ontdekken  
 welke mensen ze in de 3e graad kennen, zoals het sociale netwerk Linkedin dat virtueel doet. 
 Op deze middag brengen deelnemers die werkwijze zelf in de praktijk door ter plekke hun netwerk 
 te benutten en actief nieuwe mensen, die ook aan de bijeenkomst deelnemen, te leren kennen.
 
15.45 – 16.15 uur Forumdiscussie: Het Groene Woud in 2028

 Deelnemers:
 - John van Vroenhoven, Youropi.com (internetondernemer) 
 - Wim Claessen, Cultuuradvies, Circo Circulo
 - Ernst Jonkers, Streekpark Klein Oisterwijk, Coöperatie Het Groene Woud
 - Amanda Schiltmans, Q-studio Design & Creation
 - Peter Bakker, Den Ouden Groep (donateur Streekfonds)

 Discussieleider: Jeroen Naaijkens

16.15 – 16.30 uur Optreden door studenten in het kader van Circo Circolo, het internationale circusfestival 
 dat elke twee jaar plaatsvindt in het hart van Het Groene Woud.

16.30 – 17.30 uur Afsluitende alcoholvrije borrel


