
UITNODIGING REGIONALE CONFERENTIE “GRENZELOOS 
SAMENWERKEN” OP WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016 
 
 
Sinds de regionale conferentie op 20 januari 2016 in 
Giessenburg is er hard gewerkt om nieuwe vormen van 
samenwerking in en om de regio AV te vinden. 
“Grenzeloos Samenwerken” hebben we dat genoemd. 
Samenwerking die zich niets aantrekt van (bestuurlijke) 
grenzen maar werkt vanuit inhoudelijke opgaven. 
Iedereen die daaraan wil bijdragen is daarbij van harte 
welkom! 
 
We hebben vier leertuinen ingericht om te leren hoe we 
op nieuwe manieren met elkaar kunnen samenwerken. 
Deze leertuinen zijn na de zomervakantie van start 
gegaan. Inmiddels worden allerlei verbindingen gelegd 
met inwoners, bedrijven, instellingen en andere 
overheden. Samen verkennen we de gewenste richting en 
maken we concrete plannen. Tijdens de conferentie op 23 
november a.s. vertellen we u waar we staan en vragen we 
uw input om verder te kunnen gaan.  
 

We willen graag met u in gesprek! 
Het programma van de avond ziet er in hoofdlijn als volgt 
uit: 
 

 
 
Tijdens twee deelrondes komen de vier leertuinen aan bod. De trekkers van de leertuinen zullen u 
vertellen waar zij staan en zullen u uitdagen om mee te denken over het vervolg. Wat wilt u de 
trekkers meegeven? U kiest zelf twee leertuinen. Tijdens de inloop en de broodmaaltijd kunt u 
kaartjes bemachtigen voor de door u gewenste deelsessies, maar wees er wel snel bij want op=op! 
 

Wanneer en Waar 
De regionale conferentie vindt plaats op woensdag 23 november van 18:00-22:00 uur (met na afloop 
een borrel). De locatie is Vergadercentrum De Til, Breestraat 1, 3381 BS in Giessenburg. U kunt gratis 
voor de deur parkeren. 
 

Inschrijven 
Inschrijven voor deelname aan de conferentie is in verband met de planning noodzakelijk. U kunt zich 
(kosteloos) inschrijven door uiterlijk 4 november een mail te sturen naar: info@regioav.nl. Graag 
daarbij uw naam en organisatie opgeven. Een voorkeur voor deelsessies doorgeven is niet nodig; dat 
bepaalt u zelf bij binnenkomst. De plaatsen per sessie zijn wel beperkt dus weer er snel bij! 

mailto:info@regioav.nl
http://www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken


 

Nadere beschrijving per deelsessie 
Hieronder volgt een korte weergave per leertuin: waar staat de leertuin en wat willen ze graag met u 
bespreken? Op basis daarvan kunt u kiezen bij welke leertuin u wilt aansluiten tijdens de plenaire 
sessies en alvast nadenken over uw inhoudelijke bijdrage: wat zou u willen meegeven? U kunt twee 
keuzes maken. Dit hoeft u nu nog niet op te geven, dat kan op de avond zelf. 
 

Deelsessie 1: Leertuin Maritieme Economie 
Deze leertuin is in gesprek gegaan met aangrenzende regio’s. Graag delen wij met u wat we 
hebben opgehaald over de maritieme sector. En zijn we geïnteresseerd of u herkent wat wij 
hebben ontdekt en met welke onderwerpen u vindt dat wij verder moeten gaan. Ons doel is 
namelijk om de maritieme sector in onze regio te versterken. Wat geeft u ons mee? 
http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken/leertuin-maritieme-
economie/ 

 
Deelsessie 2: Leertuin Vitale Agrarische Economie 
Waarmee verdient de boer in onze regio zijn boterham in 2030? De agrarische sector is 
belangrijk voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar ook voor de 
Krimpenerwaard en Lopikerwaard is de agrariër belangrijk. De sector is in beweging en staat 
voor grote uitdagingen. Welke vraagstukken liggen er nu eigenlijk en wie zijn er nodig om 
oplossingen te vinden? Tijdens deze workshop diepen we dit verder uit. Wat geeft u ons 
mee? 
http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken/leertuin-vitale-
agrarische-economie/ 
 

Deelsessie 3: Leertuin Triple A 
Het gebied van de leertuin Triple A: de corridor van de A27-A2-A15 bevindt zich aan de 
randen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Een enigszins 
vergeten provinciaal gebied? Of een unieke ligging (op nationaal niveau) met volop kansen 
voor economische ontwikkeling? Deze leertuin brengt in beeld wat gezamenlijke belangen en 
kansen zijn voor dit gebied, welke ontwikkelingen versterkt kunnen worden en welke nieuwe 
vormen 
van samenwerking passend zijn om ontwikkelingskansen te verzilveren. Wat geeft u ons 
mee? 
http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken/leertuin-triple-A/ 
 

Deelsessie 4: Leertuin Participatie 
Grenzeloos samenwerken in arbeidsparticipatie; waarom moeilijk doen als het samen kan? 

We willen allemaal dat iedereen zoveel als mogelijk meedoet, bv door deelname aan het 

arbeidsproces. In regionaal verband werken we hierin samen in arbeidsmarktregio’s. Door 

nieuwe ontwikkelingen zoals gemeentelijke herindelingen, aangaan van andere 

samenwerkingsverbanden en veranderingen in wetgeving staat de huidige opzet van deze 

participatiesamenwerking stevig onder druk. Er gaat veel veranderen. Wat betekent dit voor 

onze gemeentelijke verantwoordelijkheid om iedereen zoveel mogelijk te kunnen laten 

participeren? Hoe gaan we daar invulling aan geven, samen of individueel? Waar zijn we van 

afhankelijk en wie hebben we nodig? Lukt het om dat op korte termijn te regelen en wat gaat 

dat dan kosten? Willen we “ontzorgd” worden of gaan we voor een zo groot mogelijk 

rendement? Dit zijn grote vraagstukken voor de gemeenten in de regio’s AV en Lekstroom. 

Wat geeft u ons mee over onze regionale kansen en uitdagingen? 

http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken/leertuin-participatie/ 
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Wij zien u heel graag op woensdagavond 23 november! 
 
 
Namens de regio AV en onze partners, 
 
G. Veldhuijzen, voorzitter regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
D. van der Borg, bestuurlijk trekker Programma Grenzeloos 
Samenwerken 
C.A. de Haas, ambtelijk trekker Programma Grenzeloos Samenwerken 
 
 
 


