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Workshops tijdens IPO Jaarcongres 2019 op woensdag 2 oktober 

Geachte leden en adviseurs van het !PO-bestuur, Provinciesecretarissen en Statengriffiers, 

Het IPO Jaarcongres is het netwerk- en inspiratiecongres van, voor en door de 12 provincies. Dit 
jaar zijn we te gast bij de provincie Groningen. Het congres 2019 is extra bijzonder omdat het 
natuurlijk het eerste congres is met alle Statenleden en colleges van Gedeputeerde Staten in deze 
nieuwe Statenperiode. Op basis van de succesvolle samenwerking bij de congressen in 2017 en 
2018, willen we graag opnieuw een beroep doen op jullie inzet en samenwerking om van het 
congres een succes te maken! 

Het thema van het IPO Jaarcongres 2019 is 'De economie van de toekomst'. 

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? 

Het congres 2019 vindt plaats op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober in de stad Groningen. Op 
woensdag 2 oktober vinden, aansluitend aan het plenaire programma, workshops plaats. Wij 
nodigen alle provincies uit - in een samenwerking tussen PS en GS - om invulling te geven aan 
een eigen workshop binnen het thema "De economie van de toekomst". Natuurlijk is het ook 
mogelijk hierin expliciet de samenwerking over de provinciegrenzen heen te zoeken. 
Het is de bedoeling om de workshop zo in te richten dat de uitwisseling van kennis en kunde van 
toegevoegde waarde is voor de deelnemers aan het IPO Jaarcongres, te weten de Statenleden en 
de colleges van Gedeputeerde Staten. Denk hierbij aan voorbeeldprojecten, ervaringen of visies, 
met een dynamisch, interactief of innovatief karakter - inclusief een naadloze aansluiting bij het 
thema van het congres. 
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Wij verzoeken u in uw organisatie de betrokken collega's te informeren en te enthousiasmeren. Op 
dinsdag 28 mei 2019 en/of woensdag 5 juni organiseren wij van 13.30 uur tot 15.30 uur 
in Utrecht een eerste bijeenkomst voor alle betrokkenen uit de provincies om samen te spreken 
over opzet, logistiek, en eventuele wensen voor de workshops. We verzoeken u bij Leonieke Hurts, 
projectleider IPO Jaarcongres (iaarconqres@ipo.nl), aan te (laten) geven wie we als contactpersoon 
binnen uw organisatie mogen aanschrijven voor deze bijeenkomst en de verdere invulling van de 
workshop. 

Mocht u vragen hebben dan kunt contact opnemen met Hester Menninga (hmenninga@ipo.nl of 
06 28 90 1236). 

Mede namens René P as, Commissaris van de Koning van de provincie Groningen 
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