
PROGRAMMA

14.30 – 15.00 Ontvangst

15.00 – 15.45  Deel 1 van het programma: Wat zijn de basisprincipes van de 
deeleconomie? Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk maakt u 
kennis met de grote impact van deze nieuwe trend

15.45 – 16.10 Pauze

16.10 – 17.00  In deel 2 van het programma staat de interactie centraal. Aan de hand 
van de voorbeelden uit het eerste deel van het programma gaan we 
‘verbinden’ en de kansen concretiseren zodat u met een hoofd vol 
inspiratie weer naar huis gaat!

17.00 – 17.30  Prijsuitreiking van de Innovatieprijs De Voorloper: De Innovatieprijs  
‘De Voorloper’ is in het leven geroepen door de Commerciële Club Emmen 
om te laten zien dat in de regio Zuidoost Drenthe prachtige innovatieve 
bedrijven bestaan waar we als regio trots op kunnen zijn!  
De Voorloper wordt dit jaar al voor de elfde keer uitgereikt! Welke 
innovatieve ondernemer uit Zuidoost Drenthe mag dit jaar deze 
prestigieuze prijs in ontvangst nemen?

17.30 – 18.30 Afsluitende borrel met hapje en drankje

Voor belangstellenden worden in samenwerking met de Kamer van Koophandel na 
afloop van het congres nog vervolgsessies over de mogelijkheden van de deeleconomie 
georganiseerd, zodat u er alles uit kunt halen wat er voor u inzit. Mocht u een collega mee 
willen nemen dan is deze van harte welkom! 

U kunt zich aanmelden via www.commercieleclubemmen.nl. 

Graag begroeten wij u 11 februari!

Met vriendelijke groet,

Commerciële Club Emmen

Locatie 
Hampshire Hotel Emmen / Van Schaikweg 55 /  7811 HN Emmen

Organisatie 
Commerciële Club Emmen / Postbus 1078, 7801 BB Emmen 
Telefoon 0591-617419 / info@commercieleclubemmen.nl / www.commercieleclubemmen.nl 

Delen is het nieuwe kopen!
Trendwatchers, activisten, wetenschappers en politici zien een toekomst waarin we 
niet langer spullen kopen, maar diensten afnemen en onze spullen delen. Er ontstaat 
een zogenaamde ‘huureconomie’ of deeleconomie. Een toekomst waarbij burgers 
niet langer televisies, telefoons, auto’s of kleding kopen, maar diensten afnemen 
zoals ‘televisie kijken’, ‘bellen’ of ‘vervoer’. Deze transitie is overal te zien, ook bij de 
ondernemers onder ons. Je huurt de nieuwste telefoon, je least een nieuwe laptop 
en een auto, kunst voor in het bedrijf wordt ook gehuurd en als je toe bent aan een 
welverdiende vakantie reserveer je in een paar klikken een vakantiehuis via een 
vakantiehuizen-deelwebsite…

Al dat huren en delen leidt tot meer werkgelegenheid en een sociale samenleving. 
Daarnaast is het duurzaam en biedt het veel innovatieve kansen voor ondernemers! 
Vandaar dat we de deeleconomie met al haar kansen hebben gekozen als thema 
voor het Innovatiecongres van dinsdag 11 februari a.s. in Hampshire Hotel Emmen. 
We hebben Harmen van Sprang en Pieter van der Glind van Share.nl uitgenodigd 
om samen met u op zoek te gaan naar de kansen die de deeleconomie biedt voor 
ondernemers uit het MKB. Zorg dat u deze kansen niet mist!
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