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DENK, PRAAT EN 

DOE MEE

OP DONDERDAG 
2 NOVEMBER

 vol gas!

DATUM 2 NOVEMBER 2017

INLOOP 15.30 UUR 

AANVANG  16.00 UUR  

TOT  19.30 UUR

LOCATIE VEPA PROJECT FURNITURE 

 INDUSTRIEWEG 31

 7903 AH HOOGEVEEN



Het ondernemersevent waar u inspiratie 
op kunt doen en uw inspiratie kunt delen!

DENK EN PRAAT MEE OVER THEMA’S DIE ELKE ONDERNEMER RAKEN!

Kennispoort Drenthe en Vierkant voor Werk nodigen u graag uit om op 2 november met elkaar 

in gesprek te gaan en elkaar te inspireren tijdens het event Vierkant vol gas! Er zijn veel thema’s 

waar u als ondernemer vroeger of later mee te maken krijgt. Waar liggen kansen? Waar kunt u 

verbindingen leggen en hoe kunt u als ondernemers samen de regio sterk maken?

Inspiratie

Laat u inspireren door autocoureurs Jan Lammers en Robert Doornbos. Met levendige en 

inspirerende verhalen nemen ze u mee in de wereld van Formule 1. Daar is, net als in uw 

bedrijf, samenwerking en innovatie de sleutel tot succes. Verder vertelt Hans ten Cate, kleurrijk 

ondernemer en eigenaar van hotel Ten Cate in Emmen, over zijn ervaringen en over het belang 

van samenwerking, durf en doorzetten.

In gesprek

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kunt u samen, onder leiding van een expert, in 

gesprek over het thema van uw keuze: Nieuwe business modellen, Energie transitie, Personeel en 

opleiding, Financiering, Internationalisering en export, Blockchain voor bedrijven, HTSM, Smart 

Industry. Informatie over deze thema’s vindt u op www.kennispoortdrenthe.nl/vierkant-vol-gas.

Aanmelden

We horen graag of u erbij bent op 2 november. 

Aanmelden kan via www.kennispoortdrenthe.nl/vierkant-vol-gas.

U kunt hier ook aangeven aan welke thematafel u wilt meepraten. 
 

Dit event is een initiatief van Ondernemend Coevorden, Hoogeveens Ondernemers Collectief, Ondernemerskring Emmen, 
Industriekring Schoonebeek en Industriekring Avereest en uitgevoerd door Kennispoort Drenthe en Vierkant voor Werk.
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