
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

 Geert Lindenhols is een koolzaadteler in Zuidwolde met een 
duidelijke visie als het aankomt op het verbouwen van voedsel op 

een duurzame manier. Gezond en tastbaar voedsel produceren met 
de echte smaak van het product, dat is zijn missie. Zelf verbouwt hij 

o.a. koolzaad en veldbonen. Dit doet hij energie centraal; een 
inventieve windmolen zorgt voor de energie die nodig is om de 

oliepers te laten draaien en zijn trekkers rijden op een mengsel van, 
hoe kan het ook anders, koolzaadolie. Hij produceert voedsel met oog 

voor de gezondheid, biodiversiteit en milieu.

Geert Lindenhols
Geerts Best

Spreker

Albert Kooy maakt zich als grondlegger van Dutch Cuisine sterk voor 
de Nieuwe Nederlandse keuken, dat wil zeggen: een duurzame, 
milieubewuste, diervriendelijke en gezonde keuken. De chefkok 

verdiende zijn sporen bij de marine en bereikte via Cas Spijkers en 
Wulf Engel de Friese hoofdstad, waar hij momenteel werkzaam is als 

F&B Director en Executive Chef in het Notiz Hotel van Stenden 
Hogeschool. Ook hier volgt hij zijn principes die hij in 2006 uitlegde in 
het kookboek De Nieuwe Nederlandse keuken: de beste producten 

vind je dichtbij en zijn van dit seizoen.

Albert Kooy
NHL Stenden | Stichting Dutch Cuisine | SVH Meesterkok

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

Sprekers

Tim Horneman en Leah Groeneweg hebben een passie voor de 
natuur, eetbare wilde planten, gezond en lekker eten en koken en 
deze komen bij elkaar in de activiteiten van In Het Wilde Weg. Zij 

delen graag hun enthousiasme en expertise tijdens hun jaaropleiding 
‘Eetbare wilde planten’, teamuitjes, kampvuur- kookworkshops en 
kanotochten. Verbinding met de natuur en bewustwording van de 

plek van de mens in het grotere geheel staan hierbij centraal.

Tim Horneman & Leah Groeneweg
In Het Wilde Weg

Spreker

Ieder dorp zou eigenlijk een eigen voedseltuin moeten hebben, is de 
insteek van Ria Schuurman. Momenteel is er reeds een aantal van die 
voedseltuinen van start gegaan in Groningen, die door professionele 
tuinders op een ecologische manier beheerd worden en waarbij de 

inwoners op een mooie manier met hen samenwerken in de 
voedseltuinen en genieten van groente en fruit, verbouwd met 

respect voor de natuur.

Ria Schuurman
Stichting Groninger Voedseltuinen

Presenteert
INSPIRATIESESSIE 

Dinsdag 15 november 2022
14:00 - 17:00 uur
Paviljoen Nijstad Hoogeveen

Lekker gezond & 
bewust eten en 
drinken

Aanmelden

Inspiratiesessies

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 het komende jaar 6 sessies rondom onze 
Blue Zone Innovations 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

Lekker gezond & bewust eten en drinken

Programma
"Lekker gezond & bewust eten en drinken"

De eerste bijeenkomst 
“Lekker gezond & bewust eten en drinken” 

vindt plaats op:
dinsdag 15 november 2022 van 14.00 - 17.00 uur 

op de locatie Paviljoen Nijstad
Koedijk 8, 7908 TA Hoogeveen

Tijdens deze middag deelt een aantal inspirerende sprekers hun 
kennis op het gebied van gezonde, duurzame en regionale voeding. 
We nodigen u hierbij van harte uit om deze middag bij te wonen en 
om samen met ons en de gastsprekers van gedachten te wisselen 

over wat goede voeding kan betekenen voor de mens en de 
omgeving en hoe dit kan worden toegepast in nog duurzamer en 

verantwoorder ondernemen.

  Inloop
   Opening door dagvoorzittter Martin Vos 
   Albert Kooy van NHL Stenden | Stichtig Dutch Cuisine | SVH Meesterkok 
  Ria Schuurman van Stichting Groninger Voedseltuinen
   Pauze
   Geert Lindenhols van Geerts Best
  Tim Horneman & Leah Groeneweg van In Het Wilde Weg
   Netwerkborrel 
   Afsluiting/einde

 
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!

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M8aDeEUf6UWsSR9WesalgGiYJBVfhkpBjiICdSy-GqhUM1VPQzdYNjE2RkhBVzA1QjA2S0xLQjRVMS4u

