
Aan: de Statengriffies 
  
Beste Statengriffies,  
  
Zie onderaan deze mail de save the date voor de IBP-boost op 7 november 2019. Zouden jullie deze 
onder de aandacht kunnen brengen van jullie Statenleden? Voor hen wordt namelijk in het bijzonder 
’s middags een bijpraatsessie georganiseerd, waarin ze geïnformeerd worden over het IBP. Zij zijn 
uiteraard van harte welkom om ook de rest van het programma bij te wonen.  
 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 

Carlijn van Duren 
Interprovinciaal Overleg 
Trainee Informatiemanagement 
 

Herengracht 23 

2511EG 
Tel:  
 

Email:  
 

 Den Haag 
+31649981476  

 

cvduren@ipo.nl  

    

  

 

 

  

 

 

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransiti

e.  

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the 

Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of 

messages. 

 
 

 
 
Save the date  
 

IBP-boost: Haal energie uit samenwerken  
 
Op donderdag 7 november 2019 bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit 
samenwerken. 
 
Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met 
elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken 
voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan? 
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Hoe staat het nu met het IBP, wat merken we ervan, wat is de opbrengst tot nu toe? Een plenaire 
aftrap, boeiende sprekers en meerdere ‘break out’-sessies in combinatie met uw ervaring staan 
garant voor een inspirerende middag. Samen bereiken we meer.  
Voor wie 
De bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren.  
 
Praktische informatie 
Wanneer?          Donderdag 7 november 2019 
Hoe laat?            Van 11.30 tot 18.00 uur 
Waar?                  NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein 
 
Noteer de IBP-boost 
Noteer deze inspirerende middag vast in uw agenda. Na de zomer volgt de definitieve uitnodiging. 
 
Het IBP 
Het IBP is een initiatief van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk om samen meer te 
bereiken op grote maatschappelijke opgaven. 
 
 


