
Hoe verdienen onze inwoners in 2050 hun geld? Waar draait onze 

provinciale economie op? Hoe innoveert de arbeidsmarkt? Hoe werken 

we effectief samen met ondernemers, (hoge) scholen, universiteiten 

en onderzoekers? Hoe stimuleren we essentiële innovatie? Aan welke 

knoppen kunnen Provinciale Staten draaien om duurzame 

werkgelegenheid en economische groei in de provincie te behouden?

De economie van de toekomst lijkt ver weg, maar is dat wel zo? Tijdens 

het IPO Jaarcongres 2019 gaan we aan de slag met ons Nederland van de 

toekomst! Wij nodigen u uit om op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 

samen het antwoord op de bovenstaande vragen te vinden. 

Het IPO Jaarcongres is het netwerk- en inspiratiecongres van, voor en door de 

12 provincies. Dit jaar is de provincie Groningen gastheer. We starten in de 

middag van 1 oktober met masterclasses en sluiten de dag af in de Der Aa-

kerk met een sfeervolle avond waar u kunt netwerken met uw collega 

Statenleden en de leden van Gedeputeerde Staten.

Dinsdag 1 oktober

Extra programma in provinciehuis

12.00 - 14.00 uur IPO-bestuur

14.30 - 17.00 uur GS-middag

15.00 - 17.30 uur Masterclasses voor Statenleden

16.00 - 17.00 uur Vooroverleg AV

17.00 - 18.00 uur Algemene Vergadering (AV)

Sociale avond in Der Aa-kerk

19.00 uur             Welkom door provincie Groningen

19.30 uur             Diner



22.30 uur             Start van de traditionele Brabantse nazit

Op woensdag 2 oktober heten we u van harte welkom in de Martinikerk waar 

we u willen inspireren en prikkelen door onze sprekers, excursies, 

(werk)ateliers en/of workshops. Bij uw aanmelding voor het congres wordt u 

gevraagd aan welke workshop u wenst deel te nemen. Het volledige 

programma vindt u op de website jaarcongres.ipo.nl. Houd de website en 

Twitter #ipojaarcongres in de gaten voor nieuws en wetenswaardigheden.

Woensdag 2 oktober

IPO Jaarcongres 2019 

in Martinikerk

08.45 uur             

Ontvangst deelnemers 

IPO Jaarcongres

09.30 uur             

Plenair programma 

‘Start up!’

Dagvoorzitter Janine 

Abbring, presentator 

van het VPRO-

programma 

Zomergasten, gaat in 

gesprek met onder 

andere minister 

van Binnenlandse 

Zaken Kajsa Ollongren 

https://ipo.us7.list-manage.com/track/click?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=242e7ba9f9&e=36864f6b1c


en IPO-voorzitter Theo 

Bovens.

11.00 uur             

Pauze

11.30 uur             

Diverse workshops van, 

door en voor provincies

13.00 uur             Lunch

14.30 uur             Einde 

IPO Jaarcongres

Het IPO Jaarcongres is de mogelijkheid voor Statenleden, leden van 

Gedeputeerde Staten en provinciale collega’s om elkaar te leren kennen en 

kennis uit te wisselen. 

We hopen dat u van deze kans gebruik maakt en begroeten u graag op 1 en 2 

oktober in Groningen.

Theo Bovens

Voorzitter van de gezamenlijke 

Provincies, Interprovinciaal Overleg 

René Paas 

Commissaris van de Koning

in de provincie Groningen

 

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN! 

Bezoek ook de Natuurtop 2019 van de 12 provincies! 

Na afloop van het IPO Jaarcongres kunt u deelnemen 

aan een workshop op de Natuurtop. Tijdens de lunch 

rijdt er een duurzame bus naar de Zernike Campus 

Groningen. 

https://ipo.us7.list-manage.com/track/click?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=4c8146ed47&e=36864f6b1c


AANMELDEN

U kunt zich tot en met maandag 16 september 2019 aanmelden voor het IPO 

Jaarcongres via de website jaarcongres.ipo.nl of door op de aanmeldknop 

hierboven te klikken.

VRAGEN

Praktische informatie zoals adressen van de locaties, routebeschrijving, etc. 

kunt u vinden op jaarcongres.ipo.nl. Heeft u vragen over het IPO Jaarcongres 

2019? Stuur een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar 

jaarcongres@ipo.nl. U hoort daarna spoedig van ons!

mailto:jaarcongres@ipo.nl?subject=Vraag%20over%20het%20IPO%20Jaarcongres%202019&body=Naam%3A%20%0AOrganisatie%3A%0AFunctie%3A%0ATelefoonnummer%3A%0A%0AMijn%20vraag%2Fopmerking%2Fverzoek%3A
https://ipo.us7.list-manage.com/track/click?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=be28dead83&e=36864f6b1c
https://ipo.us7.list-manage.com/track/click?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=3f477044fc&e=36864f6b1c


Wij bewaren uw gegevens om u, via e-mail, uit te nodigen en op de hoogte te houden over het Interprovinciaal 

Overleg en het IPO Jaarcongres. Zoals u ongetwijfeld weet is vanaf 25 mei 2018 de nieuwe AVG privacywet 

inzake privacy en datagebruik van kracht.

 

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken informatie over u altijd op een veilige manier. We willen u in de 

toekomst graag updates blijven sturen. Stelt u hier geen prijs  op stuur dan een mail naar jaarcongres@ipo.nl, 

dan verwijderen we uw gegevens. 

Copyright © 2019 IPO, All rights reserved.

Vooraankondiging Jaarcongres 2019

Our mailing address is:

IPO

Herengracht 23

Den Haag, Zuid-Holland 2511EG 

Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://ipo.us7.list-manage.com/vcard?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=34d38dac9f
https://ipo.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=34d38dac9f&e=36864f6b1c&c=9e075e1321
https://ipo.us7.list-manage.com/profile?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=34d38dac9f&e=36864f6b1c
mailto:jaarcongres@ipo.nl?subject=Afmelden%20voor%20mailingen%20IPO%20en%20IPO%20Jaarcongres&body=%3Cgeef%20i.i.g.%20uw%20naam%20en%20organisatie%20door%3E
https://ipo.us7.list-manage.com/track/click?u=a62ff153ac6cf9757d8e37bf2&id=0559e3bd16&e=36864f6b1c
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