Uw economische
uitvoeringsagenda?
Voor u als ondernemer valt er veel te halen, in Hardenberg maar ook daarbuiten.
Kansen en mogelijkheden die uw zakelijke succes kunnen vergroten en daarmee de
economische structuur van de regio Hardenberg versterken en verbreden. Nu en in
de toekomst.
Er ontstaat een nieuwe economische werkelijkheid. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten. Wij willen deze samen met u verkennen
en omzetten in acties. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben daarom met een aantal partijen een
Economische Uitvoeringsagenda gemaakt. Deze agenda vertaalt de Economische Visie van het Hardenbergse werkgeversberaad.
In de uitvoeringsagenda staan de kansen en mogelijkheden die er zijn, zowel binnen als buiten Hardenberg. Bijvoorbeeld op het
terrein van kennisdeling, innovatie, onderwijs en financiering. Om deze kansen en mogelijkheden te benutten, zijn er activiteiten
gepland.
We willen samen met u aan de slag om deze activiteiten uit te voeren. De gemeente
wil graag het voortouw nemen, maar het succes van deze activiteiten hangt af van uw
betrokkenheid en aanwezigheid. Uw inzet is dus hard nodig. Laat u verrassen door
de boeiende en inspirerende activiteiten.

www.hardenberg.nl/ondernemen

Welke kansen zijn er voor u?
Samen met een aantal lokale ondernemers, intermediairs, ondernemersverenigingen en kennis- en innovatieinstellingen (regionale partners) is verkend
welke kansen er zijn voor de Hardenbergse ondernemers. We hebben de kansen
die we voor u zien vertaald in 10 doelen voor zowel de korte als de lange termijn.
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Hoe profiteert u van de kansen?
Elkaar kennen en weten wat we voor elkaar kunnen betekenen is een eerste stap
naar een succesvolle samenwerking. Daarom richten de activiteiten in de agenda
zich op kennismaken en kennisdelen. De gemeente en de regionale partners willen
ondernemers ondersteunen in hun samenwerking.
Wat doen wij voor u?
De gemeente wil graag de juiste voorwaarden scheppen
om te kunnen ondernemen. In de komende periode wil
de gemeente meer voor u doen om initiatieven op het
gebied van kennis, onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt
aan te jagen en te verbinden. De gemeente vervult een
actieve rol en nodigt u uit om mee te doen. De regionale
partners helpen u bij kennisvraagstukken op het gebied
van innovaties, financiering of business development.
Wat bieden wij u?
De komende jaren organiseren wij samen met de
regionale partners boeiende en inspirerende activiteiten
voor alle ondernemers. Een aantal activiteiten richt zich
specifiek op bedrijven in de speerpuntsectoren uit de
Economische Visie.

- van landbouw tot agri-business
- naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie
- ontdek, beleef & geniet
- kansrijke sectoren zoals zorg
De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande
activiteiten. Sommige activiteiten worden regionaal
opgepakt. De agenda wordt voortdurend bijgesteld en
aangevuld.
Waarom meedoen?
Door deel te nemen aan de activiteiten profiteert u als
ondernemer maximaal van de kansen en mogelijkheden
die er zijn op het gebied van kennis & innovatie,
arbeidsmarkt en subsidiemogelijkheden. Zo werken we
samen aan een sterke economische structuur van de
regio Hardenberg. Nu en in de toekomst.
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