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20 juni - Kracht in Noordoost Friesland conferentie 
We nodigen u uit om op 20 juni de kracht van Noordoost Friesland te beleven. De conferentie 
staat in het teken van de ingrijpende demografische transitie van het gebied. Het aantal inwoners 
en op termijn ook het aantal huishoudens daalt en de bevolkingssamenstelling wijzigt sterk door 
ontgroening en vergrijzing. Hierdoor komen ontwikkelingen die in heel Nederland optreden in 
deze regio sneller en scherper aan het licht. Schaalvergroting  en concentratie van voorzieningen, 
druk op zorgvoorzieningen, krimpende beroepsbevolking (o.a. in de zorg), braindrain, leegstand 
van woningen en bedrijfsgebouwen en tal van andere ontwikkelingen werpen hun schaduw 
vooruit. Ons gebied heeft met krimp te maken en kan zich dus niet een 
afwachtende houding permitteren. 

JAN PETER 
BALKENENDE 
OVER KRACHTIGE 

GEMEENSCHAPPEN 
EN RELATIE BURGER - 

BESTUUR 

MARGREET DE GRAAF 
OVER 

VRAAGGERICHTE 
ZORG EN 

TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELINGEN

ALBERT JAN KRUITER 
OVER PERVERSE 
PRIKKELS VAN 

SYSTEMEN EN DE 
OVERHEID, MARKT EN 

SAMENLEVING

INSCHRIJVEN: 
!
KLIK HIER

UTNOEGING

!
BIENSE DIJKSTRA & 

WIJNAND FIJNVANDRAAT  
OVER KRACHT, 

ONDERNEMERSCHAP EN 
INVESTEREN IN DE REGIO !
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PROGRAMMA 
De conferentie wordt op journalistieke en 
interactieve wijze geleid door Gijs Wanders.  

Gedurende de dag houden de theatermakers van 
de succesvolle Friese uitvoering KRIMP ons 
scherp.  

10.00 Inloop 

10.30 Welkomstwoord 

10.45 Carrousel van interactieve lezingen. U kiest bij 
inschrijving twee van de drie lezingen 

12.00 Ondernemende Lunch.  In gesprek met ondernemers, 
ondersteunende initiatieven en ondernemende 
gemeenschappen 

13.15 Key-note speech 

14.00 Interactieve paneldiscussie. Met elkaar en de sprekers in 
discussie over de kracht van Noordoost Friesland 

14.30 Einde met afsluitend woord 

14.35 Koffie/thee/borrel 

LOCATIE 
Speciaal voor deze conferentie opent theater Sense in Dokkum 
haar deuren. Adres: Hogedijken 18-2, 9101 WV Dokkum 

INSCHRIJVEN + KOSTEN 
U kunt zich aanmelden door HIER te klikken. Zodra u het 
inschrijfformulier heeft ingevuld bent u ingeschreven.  

De kosten bepaalt u zelf door te beslissen wat u de conferentie 
waard vindt. U maakt vooraf of na afloop een bedrag over naar 
rekeningnummer NL56RABO0333307828. 

GENODIGDEN 
Wethouders, bestuurders, ondernemers, professionals vanuit 
zorginstellingen, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en 
gemeentelijke en provinciale ambtenaren. 

VRAGEN

Ondernemerschap, het 
ondersteunen ervan en  

ondernemende 
gemeenschappen.  

Een selectie:

Ga met Green Circle Farming 
Kelstein in gesprek over de 
kansen van algen.

Ga met Jimp de Krimp in 
gesprek om 
ondernemerschap te 
stimuleren van kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar.  

Of met de ondernemende 
gemeenschap Makkum waar 
kinderen en ouderen samen 
groente verbouwen en dit 
gebruiken als voedsel bĳ de 
kinderopvang en het rusthuis.Neem contact op met Hinke 

Westra 
(h.westra@thuswonen.nl)  en/of 
Rense Bos (06-44548828)
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