
 

Ervaar De Kracht van Oost  – online talkshow 

CONCEPT  PROGRAMMA 

 

Locatie 

Live-stream vanuit ’t Koelhuis, Coenensparkstraat 1, 7202 AN Zutphen. 

Te bezichtigen o.a. via: www.nederlandslimbenutten.nl /Ervaar De Kracht van Oost 

 

Doel 

De Kracht van Oost illustreren aan de hand van actuele onderwerpen  

Onderbouwen van de campagne NL Slim Benutten 

Vervolg geven aan ruimtelijk-economisch onderzoek Kracht van Oost 2 

 

Doelgroep 

Breed publiek; met name vanuit rijk en regio 

Overheden, bedrijven en intermediaire organisaties uit Oost Nederland en omgeving 

 

Deelnemers 

Christianne v.d.Wal, Eddy van Hijum, gedeputeerden Gld en Ov, gastvrouw/gastheer 

Bas van t Wout (EZK), Minister EZK (onder voorbehoud) 

Jacco Vonhof (MKB Nederland/VNO NCW) 

+ wisselende gasten vanuit politiek, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en media 

 

Programma (concept) 

10.30 start talkshow (voorbereiding vanaf 09.00 uur) 

  inleiding 

 

  2 rondes tafelgesprekken waarin gereflecteerd wordt op de bijdrage van Oost Nederland 

  aan nationale, actuele onderwerpen 

 

  10 films van pitches en presentaties, met voorbeelden van krachtige projecten uit Oost 

 

  digitale interactie met kijkers 

 

  afsluiting 

 

12.30 einde talkshow 

  

http://www.nederlandslimbenutten.nl/


 

 

Doe mee op 4 maart met  pitch + vervolg-sessie  

Meld je aan voor 2 februari a.s. 

 

 

Gevraagd 

10 pitches voor vervolg-sessies over strategische projecten of initiatieven uit Oost Nederland 

Wij filmen de pitches op locatie. 

De deelnemers organiseren een vervolg-sessie tussen 4 maar en uiterlijk 30 juni 2021. 

 

 

Voorwaarde 

- De projecten passen bij de thema’s uit Kracht van Oost 2, NL Slim Benutten, de SIIA-

agenda of de Agenda Oost Nederland 

- De projecten zijn nieuw, inspirerend én realistisch 

- Brengen én halen: de projecten zijn in ontwikkeling en hebben nog een stap nodig om 

verder te komen. Op zoek naar partners, kennis, middelen, bekendheid, etc. 

- Deelnemers zijn afkomstig uit Oost Nederland en staan in verband met onderwijs, 

bedrijfsleven, overheden, intermediairen (triple helix) 

- Kosten en organisatie van de verdiepende sessie is voor eigen rekening 

- De communicatie van de pitch én de vervolgsessie geschiedt o.a. via NL Slim Benutten  

- De pitchers kunnen antwoord geven op de vier centrale vragen van de talkshow: 

1. Wat is de Kracht van Oost?  

2. Waarom is dit initiatief belangrijk voor Nederland? 

3. Wat gaan jullie doen? 

4. Wanneer wordt de vervolg-sessie gehouden? 

 

 

 

Meer informatie 

Dominique Binkhorst 

d.binkhorst@gelderland.nl 

tel. 06 52 801 849 

 

mailto:d.binkhorst@gelderland.nl

