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Netwerkbijeenkomst 

Samenwerken aan de Regio Deal Foodvalley 

Woensdag 21 april 2021 
15.30 - 17.30 uur 

De uitvoering van de Regio Deal Foodvalley is in volle gang. Op 21 april 
organiseren we een online netwerkbijeenkomst om met elkaar bij te praten. Via 
een live uitzending bieden we u een inspirerend, informatief en interactief 
programma boordevol informatie over de opzet en uitvoering van de Regio Deal. 
En we hebben de resultaten over het jaar 2020 voor u op rij gezet. 

In twee rondes van zes parallelle sessies zoomen we in op de thema’s en projecten uit 
de Regio Deal. Zo heeft u tweemaal de gelegenheid om verdieping of verbreding te 
zoeken bij de mensen die aan de lat staan voor de uitvoering. Na de gezamenlijke 
afsluiting gaan we uiteen in informele netwerktafels. Dit is hét moment om nieuwe 
contacten te leggen of bestaande connecties te verstevigen. Door in kleinere groepen in 
gesprek te gaan op het onderwerp van uw keuze kunnen we ons netwerk verder 
versterken. Om openheid en vertrouwelijkheid te borgen heeft de bijeenkomst een 
besloten karakter. 

Aanmelden 
U bent er toch ook bij op 21 april? Meld u vandaag nog aan via onderstaande link. Na 

https://protect-de.mimecast.com/s/Z5lqCnR2mPURqZqC95FE6?domain=admin.youngsend.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/qOj_CoZ3nPUyLVLhz2gX9?domain=admin.youngsend.nl


aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Aanmelden kan tot 10 april 
2021 via onderstaande link.  

In de week voor het evenement ontvangt u het complete programma + link voor de 
digitale bijeenkomst in uw mailbox. Daarnaast ontvangt u een kleine attentie op uw 
huisadres. Hiervoor vragen we bij aanmelding ook uw adresgegevens. 

 
Programma 

15.30 uur - Welkom vanuit de studio 
15.35 uur - Plenair: Brede blik op de Regio Deal 
15.55 uur - Eerste ronde deelsessies 
16.20 uur - Gesproken column 
16.35 uur - Tweede ronde deelsessies 
17.00 uur - Plenaire afsluiting vanuit de studio 
17.10 uur - Start informele netwerktafels 
17.30 uur - Einde bijeenkomst 
18.00 uur - Einde live verbinding 

Ik hoop u digitaal te begroeten op 21 april! 

Met vriendelijke groet, 

Ir. Mariken Fellinger 
Programmamanager Regio Deal Foodvalley 

  

  

Meer informatie: 0318-680619        |        E-mail: regiodeal@regiofoodvalley.nl        |        Website: www.regiodealfoodvalley.nl 

   

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst 
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mailto:regiodeal@regiofoodvalley.nl
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https://protect-de.mimecast.com/s/aHzcCqQgp9IMPyPuEQRn7?domain=admin.youngsend.nl/


  
U ontvangt deze uitnodiging van Regio Deal Foodvalley omdat u hebt aangegeven hierin interesse te hebben of 
omdat u betrokken bent bij de uitvoering.  

  

  
   

 

Uitschrijven  
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