Daarom investeren de Drechtsteden en Gorinchem in hun regio.
Rijk en provincie helpen mee. Oevers worden aantrekkelijker,
onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan,
en innovatiekracht wordt groter. Wat staat er te gebeuren?

STIMULEREN VAN
TOEGEPASTE INNOVATIE

BETER VERBINDEN VAN
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
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DORDRECHT ACADEMY
Het realiseren van hoger onderwijs en
een afstudeercentrum om meer hoger
opgeleiden naar de Drechtsteden te
trekken en hier te behouden.
Studeren in je eigen regio!

DIGITAL MAINPORT
De regio wil mee in de transitie
naar een meer digitale samenleving. Wil je digitale kansen echt
aangrijpen, dan is meer samenwerking nodig tussen bedrijven,
onderwijs en maatschappelijke
partners. En dat gaan we doen!
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Het bedrijfsleven vraagt om sterke,
innovatieve toepassingen die zorgen
voor een schonere en een gezondere
leefomgeving. Daarom werken
bedrijven en onderwijs nauwer
samen. Met gezamenlijke
roadmaps vergroot de regio
haar innovatiekracht!
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Er komt een Maakfabriek voor
start- en scale-ups op campus
Leerpark. Daar brengen studenten
en MKB-bedrijven innovatieve
ideeën verder. Campus Leerpark
is zo nog completer.
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5. NEDSTAAL-PEUTE
9. VEERPLEIN

Het mbo wordt aantrekkelijker en
nóg meer de verbindende schakel voor
doorlopende leerlijnen. Deze ontwikkeling sluit aan op de grote behoefte aan
mbo'ers op de arbeidsmarkt.

MAAKFABRIEK DORDRECHT
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2. IJZERGIETERIJ

MBO-AANPAK
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1. ARKELSEDIJK

Het realiseren van een Innovatie- en
afstudeercentrum voor een betere
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, de verdere ontwikkeling van het
onderwijs en het bieden van mogelijkheden voor Leven Lang Ontwikkelen.

INNOVATIEVE ROADMAPS
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INNOVATIE EN AFSTUDEERCENTRUM
GORINCHEM (IAC)
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3. NEDSTAAL-PEUTE

6. HAVENGEBIED / TRANSFERIUM

4. PEUTE-OOSTZIJDE STADSWERVEN

7. DUIVELSEILAND

10. WATERBUSPLEIN

WIJ INVESTEREN IN MENSEN

8. NOORDOEVERS

Innovatie
Industriegebied
Rivier
Snelweg

BETER GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID OEVERS
INNOVATIEF PERSONENVERVOER
OVER WATER
Meer (innovatief) personenvervoer
over water voor verbindingen tussen
en met oevers. Inzet van schone,
snelle, kleine boten met
(draagvleugel) technologie en
duurzame aandrijving.

14

AFSTAND ARBEIDSMARKT (PERSPCT)
Ondersteuning van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, om ze
duurzaam aan werk te helpen.
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KANSRIJK OP HET NEDSTAALTERREIN
(ALBLASSERDAM)
Op het Nedstaalterrein in Alblasserdam
werken de gemeente Alblasserdam,
Sociale Dienst Drechtsteden, Da Vinci
College en de eigenaar van het terrein
en de (toekomstig) gevestigde bedrijven
samen. Zij ontwikkelen een programma
om mensen zonder werk, via praktijkleren op een specifieke locatie
duurzaam aan werk te helpen.

