
Over Blue Zone Innovations
De regio Zuid- en Oost-Drenthe zet de komende jaren in wonen, werken en welzijn. Hiervoor investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro, door middel van de 
RegioDeal. De provincie en zes gemeenten (Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen) werken samen met onder meer bewoners, 

onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en bedrijven aan verschillende projecten die bijdragen aan voldoende en geschikte woningen, perspectief op een baan en 
passende zorg.

 
Een van die gefinancierde projecten is 

BLUE ZONE INNOVATIONS
 

In dit project werken regionale ondernemers in de vrijetijdssector en gezondheidsbranche, de gemeenten in de regio en drie onderwijsinstellingen (Alfa-college, Drenthe College 
en NHL Stenden hogeschool) samen op het gebied van het ontwikkelen en toepassen van innovaties in genoemde sectoren. Het verbindende thema daarbij is het stimuleren 

van een vitale levensstijl.
 

Het project Blue Zone Innovations heeft tot doel het toekomstbestendig maken van de sector door de innovatiekracht te vergroten en te zorgen voor een betere aansluiting 
tussen bedrijfsleven en het MBO-HBO. Daarnaast gaan regionale ondernemers in de vrijetijds- en gezondheidssector, onderwijsinstellingen en de overheid gezamenlijk werken 

aan het bevorderen van een gezonde levensstijl door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Met opleidingen die aansluiten bij de huidige maatschappij 
worden verbindingen gelegd tussen zorg en welzijn aan de ene kant en een innovatieve vrijetijdssector aan de andere kant. Dit project is een samenwerking tussen het 

Rijnland Instituut (MBO en HBO), ondernemers uit de regio en de gemeenten die samenwerken in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Spreker

Stefan Hartman is verantwoordelijk voor het European Tourism 
Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl) van NHL Stenden Hogeschool. 

Hij houdt zich bezig met hoe ondernemers kunnen inspelen op de 
kansen en onzekerheden die de toekomst met zich meebrengt. Hoe 

kunnen we de toekomst leren kennen? Welke ontwikkelingen komen 
op ons af? Wat hebben we nodig om in te spelen en 

toekomstbestendig te ondernemen? Stefan vertelt aan de hand van 
zijn opgedane ervaring en kennis uit meer dan 50 projecten voor 

opdrachtgevers uit binnen- en buitenland.

Stefan Hartman
European Tourism Futures Institute (ETFI)

NHL Stenden Hogeschool

Spreker

Esther Reijn is initiatiefnemer en mede-eigenaar van een bijzondere 
plek in Drenthe - Camping BuitenLand. Van huis uit is Esther 

Socioloog en Maatschappelijk werker en ze werkt als ademtherapeut. 
Vanuit die expertise ontwikkelt ze voor BuitenLand nieuwe 

programma’s die vakantie combineren met persoonlijke ontwikkeling. 
De afgelopen jaren werden verschillende verdiepende activiteiten op 
BuitenLand goed bezocht, zoals koude training volgens de Wim Hof 

methode, ademsessies en een dagelijks aanbod voor yoga en 
massages. Dat aanbod wordt steeds verder uitgebreid, waarbij 

BuitenLand de ambitie heeft om zich tot merk te ontwikkelen dat 
garant staat voor een betrouwbaar en kwalitatief aanbod op het vlak 

van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei.

Esther Reijn
Camping BuitenLand

Spreker

Jan de Roos is ruim 17 jaar ondernemer in de horeca en dagrecreatie 
en sinds 1,5 jaar betrokken bij het Project Vitale Vakantieparken als 
Ondernemersadviseur. In de rol van ondernemersadviseur mag hij 
vakantieparken helpen bij het vitaal houden en maken van mooie 

parels in het Drentse Landschap. Drenthe is gebaat bij een 
afwisselend aanbod in de verblijfsrecreatie. Deze markt draagt bij aan 

de leefbaarheid van onze provincie en zorgt voor een enorme 
economische spin-off.

Jan de Roos
Vitale Vakantieparken Drenthe

Presenteert
INSPIRATIESESSIE 

Dinsdag 17 januari 2023
14:00 - 17:00 uur
Van der Valk Hotel, Emmen

Gezond ondernemerschap, 
innovatie & circulaire 
economie

Aanmelden

InspiratiesessiesGezond ondernemerschap, innovatie 
& circulaire economie 

De tweede inspiratiesessie
"Gezond ondernemerschap, innovatie & circulaire economie"

vindt plaats op: 
dinsdag 17 januari 2023 van 14:00 - 17:00 uur 

op de locatie Van der Valk Hotel Emmen
Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam

Tijdens deze middag deelt een aantal inspirerende sprekers hun
visie ten aanzien van grote transities die op de vrijetijdsector

afkomen zoals stikstofproblematiek, klimaatverandering,
circulariteit en de toenemende aandacht voor een gezonder leven.

We nodigen u hierbij van harte uit om deze middag bij te wonen
om samen met ons en de gastsprekers van gedachten te wisselen
over de invloed van deze transities op gezond ondernemerschap en 

een gezonde business case.

Programma
‘Gezond ondernemerschap, innovatie & circulaire economie’ 

  Inloop
   Opening door dagvoorzittter Martin Vos 
   Stefan Hartman van European Tourism Futures  
  Institute (ETFI) | NHL Stenden Hogeschool
  Esther Reijn van Camping BuitenLand
  Pauze
  Jan de Roos van Vitale Vakantieparken Drenthe
   Thematafels
  Terugkoppeling uitkomsten n.a.v. de Thematafels
   Netwerkborrel 
   Afsluiting/einde

13.45 uur 
14.00 uur 
14.10 uur 

14.40 uur 
15.10 uur 
15.30 uur
16.00 uur 
16.30 uur 
17.00 uur
17.30 uur

Dagvoorzitter

Martin Vos is oprichter van Fox Support. Fox Support maakt 
ondernemende mensen succesvoller. Fox Support gelooft in de kracht 

van persoonlijk contact en klantrelaties, die gebaseerd zijn op persoonlijk 
vertrouwen. Het is Martins passie om ondernemende mensen te trainen, 
te motiveren en succesvol te laten zijn. Inzicht krijgen in jezelf en anderen 
is de basis van zijn aanpak. Meer begrip van het commerciële proces zorgt 
ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen, authentieke manier commercieel 

kan zijn. Daarnaast is Martin Vos duurzaamheidscoach, trainer en 
inspirator.

Martin Vos
Fox Support

Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken 
onder het genot van een hapje en drankje. 

Aanmelden kan via de aanmeldbutton.
Wees er op tijd bij, want vol = vol!

    Thema sessies

  Welke transities zijn nodig rondom de stikstofproblematiek  
  in de vrijetijdseconomie?
  Wat zijn de effecten van klimaatverandering voor de   
  vrijetijdssector in deze regio en hoe profiteer jij hiervan met  
  een gewijzigde business case?
  Hoe kun je circulair actief zijn en welke uitdagingen komen  
  daarbij naar boven?
  Wordt, o.a. na Covid-19, gezondheid een volgende transitie  
  voor de vrijetijdssector en hoe ga jij dat integreren?

Blue Zone Innovations organiseert het komende jaar een zestal 
inspiratiesessies. Tijdens deze inspiratiesessies willen we u graag meer 

vertellen over de kansen die Blue Zone Innovations zowel voor u als onze 
regio kan bieden. Tijdens elke sessie deelt een aantal sprekers hun 

inzichten en ideeën rondom de thematiek van de middag. 

In totaal organiseren wij 6 sessies rondom onze thema’s, te weten:

Lekker gezond & bewust eten en drinken

Gezond ondernemerschap, innovatie & circulaire economie

Spiritualiteit en Zingeving

Ontspannen en stressbewust leven

Natuurlijk bewegen

Sociaal netwerk en Community’s

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M8aDeEUf6UWsSR9WesalgGiYJBVfhkpBjiICdSy-GqhUMFpaTkhNNU0ySVo3MU1GNDk5NjRBVDBVVy4u

