HX voerde van de start van HX in 2000 tot 2008 de
volgende projecten uit:
2001 - 2008
Interim medewerker Provincie Overijssel
Vanwege de betrokkenheid van HX bij het INTERREG project URBAL - Gerard Hendrix verzorgde de
bijdrage van IJssellandschap bij dat project - en de inzet voor de aanvraag van het SURF project
(stadsranden) - is HX gevraagd om tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de provinciale
betrokkenheid bij het nieuwe programma; bovendien enkele andere internationale taken zoals de
Nederlands Duitse commissie ruimtelijke ordening. De 'vacature' is ontstaan doordat de
verantwoordelijke medewerker herstelt van een ongeval.

Sociale marke Salland
De sociale marke is een mogelijk organisatiemodel om de sociale veranderingen die in het
landelijk gebied plaatshebben vorm te geven. Samen met Marian Tomasini werkt HX het begrip
uit in opdracht van het aanjaagteam Salland. Het project heeft bestaan uit een onderzoekje en een
expertbijeenkomst. HX verwerkt de uitkomst in een module 'gebiedsfonds'in te zetten bij dorpsplan+, de
basis voor het versterken van leefbaarheid in Salland.

Ontwikkeling Streekplatform i.o. IJsselvallei Veluwerand
De mogelijkheid om een Leader platform te realiseren is vanuit de provincie niet ondersteund.
Jammer. We gaan door om tot een samenwerking in het gebied te komen en doen dat zo practisch
mogelijk. Eerst beginnen met een paar projecten waaraan verschillende organisaties bijdragen en stilaan
komen tot een meer duurzame samenwerking. HX werkt daaraan samen met Gert Jan Jansen.

Projecten Ontwikkelpool Overijssel
HX is betrokken bij concrete projectuitwerking als onderdeeel van de ontwikkelpoool Overijssel.
Voor de ontwikkelpool heeft HX, met inzet van Saskia Croes (Croes & Horst), Tamara Ekamper
(Het Oversticht) en Karola Schröder (Bureau Schröder), de volgende projecten uitgevoerd:
* Eindevaluatie reconstructiecommissie Overijssel; na vier jaar reconstructiecommissie zal de taak
mogelijk anders worden ingevuld. Om de overgang te markeren wil de commissie haar inzet evalueren.
HX doet daarvoor het voorbereidende werk.
* het projectleiderschap van Boeren voor Natuur op het landgoed Twickel, het pilotproject om op korte
termijn tot een geaccepteerd en werkbaar systeem van groene diensten te komen; Saskia Croes verzorgt
daarvan het projectleiderschap.
* een bedrijfsplan voor de Horsthoeve in Broekland, in opdracht van Patricia Vreugdenhil en Cambio
Deventer; de samenwerking met CAMBIO is uiteindelijk in de voorziene vorm niet gelukt helaas.
* een projectplan voor de realisatie van een 'stilteroute' over de Pleegsterenk in Raalte in samenwerking
met IVN Raalte; het project is inmiddels afgesloten omdat het niet haalbaar blijkt.
* Kansen voor Elsenerbroek, een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor enkele concrete
locaties in de actieve buurtschap Elsenerbroek, Hof van Twente. HX voert het Plan van Aanpak uit samen
met bureau Eelerwoude.
* Ondersteuning bij de INTERREG aanvraag Sustainable Urban Fringes; een projectaanvraag in te
dienen door de gemeente Enschede ism de Provincie Overijssel en verder 15 partners in 7 Europese
landen. Tamara Ekamper van Het Oversticht is via HX ook ingezet.
* Poort van Noordoost Twente; in samenwerking met de Dorpsraad Mariaparochie/Harbrinkhoek en de
gemeente Tubbergen een projectplan maken zodat er op korte termijn een recreatieve 'poort' naar
Noordoost Twente opgericht wordt. Of het een poort wordt of iets anders moet we uitzoeken. Karola
Schrˆder doet mee.

Regionaal Park Twente
De Regio Twente heeft de mogelijkheid gekregen van het projectbureau BelvedËre om een
vooronderzoek te doen naar de mogelijkheid en de manier waarop een Regionaal Park - een
planfiguur die in Duitsland op plaatsen erg effectief is - gerealiseerd zou kunnen worden. HX is al langer

bij dit onderwerp betrokken en is gevraagd het onderzoek voor haar rekening te nemen. Theo de Bruin,
NL RNT, en kompaan bij Landnet is bij het project betrokken.

de Meente Hof van Twello
Als onderdeel van de realisatie van de ontwikkelingen op de Hof van Twello, heeft De KNHM
fondsen beschikbaar gesteld voor het uitwerken van exploitatie van een Meente, een vorm van
gemeenschappelijk gebruik van de grond op de Hof. HX is betrokken bij dat denken en uitwerken. In de
zomer van 2007 moet dat leiden tot een 'actief' congres over over de meente.

Gebiedsprogramma Noordoost Overijssel
Omdat HX het gebiedsperspectief voor Noordoost Overijssel 'Kwaliteiten verbinden' mee gemaakt
heeft, is Gerard Hendrix gevraagd het ontwikkelingsplan voor de periode 2007 - 2013 (effectief
2010) te maken. Dat gebeurt op basis van informatie van de gemeenten, waterschap en provincie. Het
gebiedsplan heet 'Kwaliteiten versterken'.

projectontwikkeling Culturele Planologie IJsselvallei
Samen met het Oversticht en het Gelders Genootschap ontwikkelt HX in het kader van een
programma Culturele Planologie van de provincies Gelderland en Overijssel een projectvoorstel
dat aansluit bij de dynamiek van de Stichting IJsselhoeven. Het voorstel zal zich richten op kunst op /
rondom de boerderij en op het versterken van de gebiedsidentiteit.

Stimulerend beleid voor Ontwikkeling IJsselvallei
De plattelandsorganisatie Toer de Boer op voert een project uit dat erop gericht is om de
organisatie te professionaliseren en om de mogelijkheden te versterken die
plattelandsondernemers, vooral op het gebied van plattelandstoeristische activiteiten, hebben voor hun
bedrijf. Beleid van de overheid is vaak belemmerend. HX werkt in het kader van het project in een
samenwerking tussen gemeenten en ondernemers aan het oplossen van een paar knelpunten.

Sociale en economische ontwikkeling ZW Twente, hoe aan te
pakken?
Het Bestuurlijke Gebiedsoverleg (BGO) in Zuidwest-Twente, buigt zich over de vraag hoe ze
meer projecten op sociaal en economisch terrein voor het landelijk gebied kan binnenkrijgen. Wat zijn de
behoeftes, hoe kan het proces worden verbeterd, wie kun je er op aanspreken? Marian Tomasini (MOI)
werkt daaraan en heeft HX gevraagd mee te doen vanuit de gezamenlijke, brede expertise en
ervaring.

De bedrijfsontwikkeling van de Immenhof
VoF Vosselman van het bedrijf de Immenhof heeft HX gevraagd te ondersteunen bij
projectontwikkeling en het zoeken naar financiering voor de ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten op
het gebied van biologische zaadproductie en veredeling.

Ondersteuning IJssellandschap
HX ondersteunt IJssellandschap nog bij twee projecten. Het ene is het laatste jaar van het
INTERREG project URBAL waarbij de ontwikkeling van Keizersrande, oa recreatie en de
natuurderij, centraal staan. Het tweede project is het project recreatieuiterwaard in de Keizers- en
Stobbenwaarden als onderdeel van het programma 'IJssel, waar cultuur en natuur samenstromen'.

Projectontwikkeling voor het Hof van Twello
Gert-Jan Jansen is samen met twee partners bezig aan de Rijksstraatweg in Twello om een
streekbedrijf op te zetten. Een streekwinkel, productie van (tuinbouw-)gewassen, een perma-tuin.
Er moet ook een onderdeel komen waar het land en wat er groeit beleefd kan worden. Dat gebeurt via de
aanleg van een Blote Voeten Pad. Daarvoor verzorgt HX een projectaanvraag.

Ondersteuning VIJZ
HX, ondersteunt de plattelandsvereniging VeluweIJsselzoom bij de uitvoering van het project
Impuls.

Sociale en economische paragraaf gebiedsplan Dalmsholte
HX maakt met inschakeling van Marian Tomasini een uitwerking van de sociale en economische
doelen in het gebiedsplan voor Dalmsholte, op de grens van Dalfsen en Ommen. DLG heeft HX
erbij betrokken vanwege de goede ervaringen in Olst-Wesepe.

Demografische ontwikkeling Enschede
HX faciliteert een bijeenkomst van de hoofden van beleidsprogramma's in Enschede waarbij het
gaat om het doorpraten van de mogelijke consequenties van de demografische veranderingen op
de toekomstige ontwikkeling van Enschede.

Demographic change
HX onderzoekt voor de Regio Twente de haalbaarheid van deelname aan / organisatie van een
internationaal programma (INTERREG) op het gebied van demografische verandering. Het
programma is bedoeld om scherp te krijgen welke veranderingen demografische ontwikkelingen tot
gevolg kunnen hebben voor het ruimtelijk en economisch beleid van de regio.

Excursie Insel Hombroich
Het Studium generale van de UT organiseert in mei een excursie naar Museuminsel Hombroich in
Neuss, Duitsland, een fantastische plek die we al vaak hebben bezocht. HX leidt de excursie. Een
nieuwe uitdaging.

Onderzoek stakeholder management in stad-land relaties
In september vindt in Deventer een internationale bijeenkomst plaats als onderdeel van het
URBAL programma, een INTERREG project gericht op het verkennen en verbeteren van stad
land relaties. Gerard Hendrix heeft mede het 'rapid appraisal' programma gemaakt dat de onderzoekers in
contact brengt met verschillende relevante thema's in en om Deventer.

Ontwikkelingsperspectief Noordoost-Overijssel
Voor Noordoost-Overijssel (Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Staphorst) wordt een
ontwikkelingsperspectief worden gemaakt; het moet de basis vormen voor een langjarige
samenwerking en voor het genereren van projecten die vanuit het ILG en andere bronnen gefinancierd
kunnen worden. Het werk houdt in het bijeenzetten van bestaande informatie, het aanvullen met gegevens
van 'witte' gebieden en vooral veel aandacht voor sociale en economische ontwikkeling. Een opdracht die
in korte tijd moet worden uitgevoerd en waarbij veel partijen betrokken zijn. Equivalent heeft met HX de
opdracht voor het maken van het perspectief verworven.

Sociale en economische paragraaf in het Uitvoeringsprogramma
Landinrichting Olst-Wesepe
In de landinrichtingsplannen moet voortaan aandacht zijn voor sociale en economische
ontwikkeling. Dit is een nieuwe opgave waarvoor DLG voorlopig minder expertise in huis heeft. HX zal
samen met Equivalent (Marian Tomasini) een dergelijke uitwerking voor zijn rekening kan
nemen.

Uitwerken plattelandsconcept IJssellandschap
Om het project LIJN af te ronden werkt HX de plattelandsvisie uit zowel in woord als beeld. In de
afgelopen tijd heeft IJssellandschap het concept Toegewijd Landschap geformuleerd en zijn voor vijf
landgoederen landgoedschetsen gemaakt. Dat moet met de bestaande beleidsvisie van de Stichting
worden verwerkt en presentabel gemaakt worden in een beeldend verhaal. Het verhaal moet ook
verschijnen op de website van de Stichting.

Excursie EUREGIA Leipzig
HX organiseert samen met Gert-Jan Hospers (UT) en Marian Tomasini (Equivalent) een excursie
naar de EUREGIA in Leipzig eind oktober 2004. De excursie, een rijdende workshop, is bedoeld
om met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen en maatschappelijke organisaties
in Overijssel de Overijsselse aanpak van gebiedsgericht werken te bespreken en verder te brengen.

projectmatige ondersteuning Stichting IJssellandschap
Gerard Hendrix en Lies Holstein zullen de Stichting IJssellandschap in de komende tijd helpen een
aantal projecten verder te brengen. Vanuit het URBAL project heeft de organisatie geld
beschikbaar om te werken aan de verdere ontwikkeling van Keizers Rande. Daarbij horen de
ontwikkeling van de landgoedboerderij, de inrichting van de Keizers- en Stobbenwaarden tot een
bijzonder recreatief gebied en andere projecten genoemd in de ontwikkelingsschets voor het landgoed.
Daarnaast is HX verantwoordelijk voor de internationale invulling van het URBAL project.

Sociale en economische ontwikkeling op het platteland
In opdracht van Equivalent, onderzoekt Gerard Hendrix, de relatie tussen de sociale en
economische ontwikkeling in het landelijk gebied: wat is de invloed van bedrijvigheid op de
leefbaarheid van een gebied en hoe draagt werkgelegenheid in de sociale sector (zorg, welzijn, wonen) bij
aan de economische vitaliteit van het platteland. Het onderzoek zal leiden tot aanbevelingen hoe beter om
te gaan met nieuwe economische dragers op het platteland; wie zijn de ondernemers, hoe stimuleren we
de economie voor zover die van belang is. Het project speelt zich af in Salland.

Het Overijsselse VAB beleid
Doordat er veel landbouwbedrijven, schuren en stallen vrijkomen nu en in de komende jaren, wil
de Provincie Overijssel het beleid ten aanzien van wat het bestuur wel en wat het niet toestaan in
een vrijkomende agrarische bedrijfsgebouw (VAB) aanpassen om de leefbaarheid in het landelijk gebied
te behouden. Daarvoor gaat HX na of er een zogenaamde positieve, functionele lijst bruikbaar is. Dat
gebeurt op basis van onderzoek bij ander provincies. Daarna begeleidt HX de verdere aanpassing van het
VAB beleid.

Van Strategische Visie naar Strategische Samenwerking Landelijk
gebied Twente
Nu de verschillende beleidsthema's die als onderdeel van de Strategische Visie Landelijk gebied
Twente zijn uitgewerkt, zal de visieontwikkeling een concrete voortzetting krijgen in de vorm van een
project Strategische Samenwerking waarin de thema's uitvoeringsgereed gemaakt zullen worden. Dat zal
HX doen.

Evaluatie Sociaal-economische doelstellingen reconstructie NoordBrabant
Gerard Hendrix maakt in opdracht van het bureau planvorming van de unit Revitalisering
Landelijk Gebied provincie Noord-Brabant een evaluatie van de uitwerking van de sociaal-economische
opgave in het kader van de reconstructie. Dat is nodig om het belang van activiteiten gericht op
leefbaarheid en vitaliteit in het landelijk gebied te onderbouwen en de aanpak voor de toekomst te kunnen
bepalen.

Uitwerken Uitvoeringsprogramma reconstructie Maas en Meierij
HX zal in deze periode het programmabureau Maas en Meierij, in het kader van de reconstructie
Noordoost-Brabant ondersteunen bij het uitvoeringsgereed maken van de projectvoorstellen die in
2004 van start moeten gaan.

Uitwerking Strategische Visie Landelijk gebied Twente
Na de vaststelling van de Strategische Visie voor het Landelijk gebied in Twente worden een
aantal thema's die in de bestuurlijke agenda zijn genoemd, verder uitgewerkt. HX is gevraagd die
projectmatige uitwerking voor haar rekening te nemen vanwege de succesvolle inzet bij het schrijven van
de Strategische Visie.

Petrus Hoeve
HX ondersteunt Pascal Smits, ondernemer op de Petrus Hoeve in Heeswijk-Dinther om zijn zeer
ambitieuze bedrijfsplannen concreet te maken en ze te kunnen presenteren aan de gemeente. De

Petrus Hoeve is een gastronomisch en gastvrij centrum in het buitengebied van de gemeente Bernheze.
Het is een uitstekend voorbeeld van een onderneming die nieuwe dynamiek én kwaliteit in het gebied
brengt; het buitengebied heeft behoefte aan dergelijke hoogwaardige nieuwe economische dragers.

URBAL
De Provincie Overijssel heeft in het kader van INTERREG, een internationaal
samenwerkingsprogramma van de EU, een omvangrijk programma ontwikkeld, waaraan 6 landen
rond de Noordzee deelnemen en dat de relatie stad ñ land tot onderwerp heeft. HX heeft 2 projecten
geformuleerd die nu opgenomen zijn in het programma. In de komende maanden zal Gerard Hendrix
ondersteuning bieden bij de realisatie van het project URBAL Estates: de ontwikkeling en exploitatie van
landgoederen in de stadsrand. In dit geval gaat het om Rande, sedert kort te noemen Keizers Rande. Het
tweede project is URBAL Twente, waarbij het gaat om het ontwikkelen van een Regionaal Structuur Plan
Twente (of een andere planvorm) door de Regio Twente. Ook daarbij zal Gerard Hendrix
adviseren.

Realisatie project IJsselhoeven
Als lid van de werkgroep IJsselhoeven, verzorgt Gerard Hendrix een projectaanvraag voor een
eerste fase van het project IJsselhoeven. Het project heeft ten doel dat de fraaie de T-hoeves in het
IJsseldal, behouden blijven door de bewoners te helpen bij het realiseren van onderhoud en vernieuwing.
Met inzet van Oversticht, het Gelders Genootschap en GLTO projecten wordt de bestaande situatie in
kaart gebracht. Daarna ondersteunt de Stichting IJsselhoeven i.o. initiatieven die erop gericht zijn dat de
hoeven hun functie en hun schoonheid kunnen behouden.

Aanvraag financiering realisatie van het Centrum voor Duurzaam
Ondernemen
Op de Grote Brander, een van de monumentale boerderijen op de Oostermaet, realiseren Kris
Tolomei en Teun Wolters een Centrum voor Duurzaam Ondernemen. Voor dat ambitieuze project moet
een Europese aanvraag worden ingediend (D2). HX zorgt met de initiatiefnemers voor een passende
aanvraag.

Redactie beleidsvisie sector Recreatie en Toerisme
HX redigeert voor de directie van de sector Recreatie en Toerisme van de regio Twente de
beleidsvisie. Daarin geeft de sector aan hoe ze wil bijdragen aan de versterking van haar taak op
R&T gebied en welke consequenties dat heeft voor haar eigen organisatie en inzet.

vervolg Strategische Visie Landelijk gebied Twente
Nu de Strategische Visie voor het Landelijk gebied Twente klaar is, zullen de raden van de
landelijke gemeenten zich uitspreken over deze bestuurlijke agenda. HX begeleidt dat proces en is
betrokken bij de verdere uitwerking van de thema's genoemd in de visie.

Post-HBO cursus 'het landelijk gebied in beweging'
HX bereidt de opzet voor van de post-HBO cursus 'het landelijk gebied in beweging'en zal een de
cursusblokken verzorgen: 'innovatieve gebiedsontwikkeling: kansen en risico's'. De cursus wordt
aangeboden door Hogeschool Larenstein.

Project LIJN
Eind 2002 heeft HX op verzoek van de Stichting IJssellandschap in Deventer een projectaanvraag
ingediend bij het Europaloket van de provincie Overijssel. Die is gehonoreerd als onderdeel van
het D2 programma. HX zal nu een aantal landgoederen van IJssellandschap ontwikkelingsschetsen
opstellen en de uitkomst daarvan "verbeelden" in een publicatie. De schetsen zullen leiden tot nieuwe
ontwikkelingsactiviteiten. Lies Holstein maakt de schetsen voor Rande ñ als het aan haar ligt voortaan te
noemen Keizers Rande -, de Kranenkamp, de Haere, Oostermaet en Boxbergen-Lankhorst.

Projectenvoorstellen uitvoeringsprogramma reconstructie
De eenheid Economie, Milieu en Toerisme van de Provincie Overijssel heeft HX gevraagd met
gemeenten in de drie deelgebieden en met maatschappelijke organisaties, projectvoorstellen te
ontwikkelen die opgenomen kunnen worden in het uitvoeringsprogramma reconstructie ter versterking

van de economie van het landelijk gebied. Gerard Hendrix voert de opdracht uit samen met Marian
Tomasini (Equivalent). Een van de onderdelen is een workshop met vrij-denkers om tot vernieuwende
ideeën te komen. Verslag beschikbaar.

Strategische Visie Landelijk gebied Twente
De landelijke gemeenten van Twente, 10 gemeenten, hebben afgesproken een strategische visie op
te stellen over hoe, in gezamenlijkheid, om te gaan met de belangrijkste vraagstukken in hun
landelijke gemeenten; dit in aansluiting op de reconstructieplannen voor de beide deelgebieden;
bovendien is de strategische visie de pendant van de strategische visie van de Netwerkstad Twente. HX is
gevraagd vanwege haar deskundige betrokkenheid bij de uitwerking van de economische aspecten in de
reconstructieplannen, deze visieontwikkeling voor haar rekening te nemen.

Secretariaat Sociaal-Economisch Platform Noordoost-Brabant
HX voert het secretariaat van het sociaal-economische platform van twee reconstructiegebieden in
Noordoost-Brabant, Maas & Meierij en Peel & Maas. De werkzaamheden bestaan uit het
samenstellen van de sociaal-economische paragrafen voor de beide reconstructieplannen, het
ondersteunen bij de projectformulering en bij de uitwerking door de partijen in het gebied. Tenslotte hoort
daar ook bij de inhoudelijke ondersteuning van het platform. De inzet is voorzien voor het gehele jaar
2003.

Opstellen beleidsvisie voor het Sociaal-Economisch Platform Meierij
Het SEP ondersteunt de reconstructiecommissie Meierij met betrekking tot de sociaaleconomische ontwikkeling en projecten. Om dat te doen heeft het platform behoefte aan een
helder en wervend perspectief gericht op de sociaal-economische versterking van het reconstructiegebied.
HX maakt de visie in overleg met partijen in het gebied en werkt de sociaal-economische
paragraaf uit.

Verslaglegging consultaties deelplan reconstructie Zuidwest-Twente
De eerste onderdelen voor het deelplan voor de reconstructie intensieve veehouderij in ZuidwestTwente beginnen er te komen, onder andere op basis van de prima bijdrage van HX die het economische
plan voor het gebied heeft gemaakt. Ook heeft HX de visie op de ontwikkeling van het gebied, samen met
enkele anderen, opgesteld. Daarom is HX nu gevraagd om de reacties van de verschillende partijen in het
gebied, die gevraagd zijn te reageren, te verwerken voor het uiteindelijke deelplan.

Uitwerken sociale en economische visie op de ontwikkeling van
Noordoost-Twente
Voor het reconstructiegebied Noordoost-Twente heeft Gerard Hendrix samen met Marian
Tomasini van Equivalent, de ontwikkelingsvisie op sociaal en economisch gebied opgesteld. Dat
gebeurde in een workshop met een kleine groep gebiedsvertegenwoordigers. De uitkomst is daarna aan de
verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten voorgelegd. Het resultaat van dat alles is tot grote
tevredenheid van het programmabureau aan de streekcommissie Noordoost-Twente voor opname in het
deelplan aangeboden.

Drie lijnen in het landschap
De provincie Gelderland waagt zich aan een uitdagend project. Culturele planologie is het thema
waaronder de provincie een concept wil uitwerken voor wat ze verstaat onder ruimtelijke
kwaliteit. De opgave is om de 'lijnen' tussen drie hoge punten in het landschap, die samen een driehoek
vormen tussen Hoch Elten (Duitsland), Arnhem en Nijmegen met elkaar te verbinden. De lijnen moeten
zichtbaar worden in het landschap en bijdragen aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. HX, Lies
Holstein, maakt voor dit intrigerende project een haalbaarheidsstudie en een concreet
projectvoorstel.

Secretariaat werkgroep sociaal en economisch perspectief Salland en
Zuidwest-Twente
Om de sociaal en economische paragraaf van de plannen voor de deelgebieden Salland en ZuidwestTwente uit te werken, zijn er werkgroepen ingesteld. HX heeft het secretariaat van die groepen en kan
daar de conclusies van de economische schetsen veder uitwerken.

Economische schetsen voor drie reconstructiegebieden in Overijssel
Vanaf februari heeft HX, Gerard Hendrix de verantwoordelijkheid voor het maken van het
deelplan economie in het kader van de reconstructie voor Salland, Zuidwest-Twente en
Noordoost-Twente. De reconstructie moet aandacht besteden aan de revitalisering van het landelijke
gebied op alle terreinen. De Provincie Overijssel heeft het versterken van de economie van het gebied in
een apart traject ondergebracht. In samenwerking met de gemeentes in de drie reconstructiegebieden en
de maatschappelijke partners komen de plannen 'economie' tot stand. In het kader van de studie vindt
onder andere een Rapid Rural Appraisal plaats in samenwerking met Hogeschool Larenstein.

Kennismanagement en systeeminnovaties in Zuidoost-Nederland
De HAS den Bosch neemt deel aan een excellent netwerk gericht op het versterken van het
Agrotechnologie en Food sector in Zuidoost-Nederland, waarin innoverende bedrijven en
kennisinstellingen samenwerken. Een van de onderdelen van het netwerk is de onderwijswerkgroep, o.l.v.
de voorzitter C.v.B. van de HAS. HX ondersteunt de werkgroep procesmatig en inhoudelijk bij het
formuleren van opdrachten en projecten.

TERME
Ontwikkelen van een projectvoorstel "Training and Education in Regional Management in
Europe", in te dienen bij het Europese LEONARDO programma. Het project is er op gericht de
trainingsbehoeftes en - kwalificaties op het gebied van regionaal management - waaronder het
gebiedenbeleid - in kaart te brengen, in eerste instantie in vijf Europese landen. Daarnaast is er ruimte
voor uitwisseling van ervaringen en ontwikkelingen.
De projectaanvraag is niet goedgekeurd.

Visie op het sociaal-economische beleid voor twee
reconstructiegebieden in Noord-Brabant
In opdracht van het (interim) platform sociaal-economisch beleid Noordoost Noord-Brabant maakt
HX een eerste opzet voor de sociaal-economische paragraaf in het reconstructieplan voor Maas & Meierij
en Peel & Maas. In de visie komt een beschrijving van de twee gebieden, de te kiezen actiepunten, de
(sociaal-economische) rechtvaardiging daarvan en een aantal uitgangspunten bij de verdere
uitwerking.

Regionale ontwikkeling, een inventarisatie van opleiding en training
Op een studiebijeenkomst medio oktober in Bonn, komt het trainingsaanbod op het gebied van
regionaal management (incl plattelandsvernieuwing, gebiedsgericht beleid, duurzame ontwikkeling) in
Duitsland aan de orde. HX geeft een presentatie van het Nederlandse opleidings- en trainingsaanbod op
dat gebied. Doel is ook om te komen tot een internationaal netwerk van opleiders/trainers op het gebied
van regionaal management.

Sociaal-economische verkenning voor twee Noord-Brabantse
reconstructiegebieden
Voor de reconstructiegebieden Peel & Maas en Maas & Meierij maakt HX een SWOT analyse op
basis waarvan het in te stellen sociaal-economisch platform Noordoost Noord-Brabant de strategie kan
bepalen voor het versterken van de sociaal-economische situatie in het gebied en de leefbaarheid in het
algemeen.

Gebiedenbeleid Provincie Overijssel, Regionale Ontwikkeling
Overijssel
Analyse van gebiedsvisies van de acht gebieden die vallen onder het bestaande gebiedenbeleid dat
door de provincie wordt uitgevoerd. Dat zijn de WCL- en ROM - gebieden en het pilotreconstructiegebied Hart van Twente, maar ook de stad-land gebieden Zwolle - Kampen en Landstad
Deventer en het Grotestedenbeleid. De 'benchmark' van de gebiedsvisies is nodig voor het op te stellen
beleidskader Regionale Ontwikkeling Overijssel. Daarin legt de Provincie vast hoe ze haar regierol ziet in
het provinciedekkende gebiedenbeleid (organisatie, financiering) en welke sectoren en functies

(geïntegreerd) zullen worden aangepakt. Een van de activiteiten is het uitwerken van een visie op
gebiedsgericht werken.

