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De Duin- en Bollenstreek moet
een slimmere streek worden

De Economic Board publiceerde vorige week twee nieuwe studies die dienen
ter verbetering van de economie in de regio. De nieuwe studies zijn een vervolg
op het eerder dit jaar gepubliceerde onderzoek ‘Structuuropgaven Duin- en

Bollenstreek’.

De reeks studies schetst de structuur van de streek en er worden adviezen
gegeven hoe van de Duin- en Bollenstreek een slimmere streek gemaakt kan
worden.
Lees het persbericht

Download de rapporten

Economic Board en Space Campus tekenen
exploitatieovereenkomst

Esther Peters, directeur-bestuurder van NL Space Campus en Lars
Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek tekenden deze

maand een exploitatieovereenkomst waardoor de ontwikkeling van de Space
Campus een extra boost krijgt.

De bijdrage van de Economic Board helpt de Space Campus om zich verder te
kunnen ontwikkelen en de zichtbaarheid te vergroten.
Lees het persbericht

Strategische werksessies met stakeholders

Deze maand vinden strategische werksessies plaats over de thema's
Toerisme, Greenport, Health en Space/Tech.

Tijdens de werksessies gaan betrokken stakeholders uit de regio met elkaar in
gesprek en werken zij samen aan de toekomst van de Duin- en Bollenstreek
door concrete speerpunten en initiatieven te benoemen. De sessies worden

interactief en digitaal begeleid door ForChiefs, een bureau gespecialiseerd in
het creëren van maatschappelijke impact, purpose, strategie en visie.

De regio aan het woord

Mark Hulsebosch is werkzaam bij de firma J. G. J. Hulsebosch en voorzitter van de
Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek. Binnen dit netwerk komen jonge
ondernemers met een agrarische achtergrond samen om van elkaar te leren. Een
van de onderwerpen waar zij zich op richten is de regionale arbeidsmarkt.

Volg de Economic Board op Facebook, Twitter, YouTube en Linkedin voor meer
regiogenoten aan het woord.

De Economic Board is aanjager en versterker van de economische groei in de Duin- en Bollenstreek.
Copyright © EBDB * All rights reserved
Economic Board Duin- en Bollenstreek | www.ebdb.nl | communicatie@ebdb.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

