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Onderwerp  Uitnodiging Drenthe meets Twente Business Inspiratiedagen 

 
 
Geachte ondernemer, 
 
In 2013 hebben wij de eerste twee edities van het netwerkevenement Drenthe meets Twente 
georganiseerd. Wij nodigen u graag uit om uw collega-ondernemers uit Drenthe, Twente én Hardenberg 
te ontmoeten tijdens de derde editie van Drenthe meets Twente.  
 

Donderdag 27 maart 2014 
Drenthe meets Twente op de Business Inspiratiedagen 

14.00 - 18.00 uur 
Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg 

 
Drenthe meets Twente 
Met Drenthe meets Twente wil de gemeente Hardenberg verbindingen leggen en de samenwerking 
tussen ondernemers en bestuurders uit Noordoost-Nederland stimuleren. Het decor van de derde editie 
van Drenthe meets Twente wordt gevormd door de Business Inspiratiedagen, waar ondernemers uit 
Noordoost Nederland elkaar ontmoeten. Gedurende drie dagen staat de Evenementenhal Hardenberg in 
het teken van professioneel zaken doen, netwerken, anderen inspireren en zelf geïnspireerd te raken. Wij 
willen u graag uitnodigen om op donderdagmiddag 27 maart aanwezig te zijn bij de Business 
Inspiratiedagen en bieden u deze middag in het kader van Drenthe meets Twente een interessant 
programma. 
 
Programma 
14.00 uur – Ontvangst 
14.15 – 15.15 uur – Workshop ‘Hoe Innoveren?’ door Kennispoort Regio Zwolle. 
Innovatie is voor alle ondernemers een belangrijk thema. Tijdens deze workshop neemt een ondernemer die 
alle stappen in het innovatieproces heeft doorlopen u samen met een innovatieadviseur van Kennispoort 
mee in het innovatieproces.  



 
 

 

15.30 – 17.00 uur – Netwerkborrel Beursplein Hardenberg 
Ontmoet uw collega-ondernemers uit Drenthe, Twente én Hardenberg op het Beursplein Hardenberg, waar 
verbinden en samenwerken binnen én buiten Hardenberg centraal staan. 
 
Natuurlijk biedt deze middag u ook gelegenheid de rest van de vakbeurs te bezoeken en waardevolle 
contacten te leggen. De Business Inspiratiedagen zijn op 27 maart 2014 geopend van 14.00 tot 21.00 uur.  
 
Aanmelden 
Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via de volgende link: 
http://www.evenementenhal.nl/hardenberg/pages/3566/kennisprogramma-beursactiviteiten Na uw 
aanmelding ontvangt u het toegangsbewijs. 
 
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten op donderdag 27 maart 2014! 

 
Peter Snijders, 
Burgemeester gemeente Hardenberg 
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