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Verslag werkbezoek DrEUn aan Open Days Brussel 2017 
 
10 oktober 
 

 
 

Workshop: Barriers and potentials for growth and development in EU border regions12 

Door: Regional Studies Association 

 

In grensregio’s is sprake van onderontwikkeld potentieel. Door grensoverschrijdende ontwikkelingen 

te bevorderen kan het bruto regionaal product sterk toenemen. Voorbeelden uit onder meer de 

Noors/Zweedse grensregio werden gegeven. 

Heel ingewikkelde spreadsheets werden gepresenteerd op het beamerscherm. Wat verschillende 

wetenschappers probeerden was in beeld te brengen welke potentie er ligt voor 

grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld door de “cost of non-Europe” te berekenen – de 

winst die we laten liggen door op terreinen nog niet volledig samen te werken als één Europa. 

Barrières zijn behalve wet-en regelgeving ook het suboptimale gebruik van resources. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

1. Is in beeld (te brengen) wat de cost of non-Europe is in onze Duitslandagenda? 

2. Laten we samen met onze Duitse buren Interreg-kansen liggen? 

 

 

Workshop: Boosting digital skills for youth employment; a challenge for regions and cities 
Door: EU Digital skills and job coalition 
 
Vanuit de wetenschap dat een digitaal Europa digitale vaardigheden vraagt werd de kloof 

weergegeven tussen wat er nodig is en de huidige situatie.  

  

                                                           

1 http://www.regionalstudies.org/news/article/european-week-of-regions-and-cities-and-master-

class-impressions 

2 Zie een foto-impressie op 

https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/sets/72157687821717913 
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Enkele cijfers: 

- Van alle Europeanen tussen de 16 en 75 jaar beschikt 56 % over basis skills 

- Van alle jongeren hebben slechts de helft toegang tot volwaardig digitaal  toegerust onderwijs 

- 75 % van de docenten is onvoldoende toegerust  

- Voor de werkende bevolking wordt in 90% van het werk basis digitale vaardigheid vereist; nog 

geen 60 % beschikt hierover 

- ICT specialisten; van de 2 miljoen ICT’ers in Europa is slechts 17 % vrouw. 40% van de bedrijven 

heeft moeite ICT’ers te vinden. Er zijn 350.000 vacatures  

Ook in Drenthe bestaat de kloof tussen wat de wereld waarin we leven vraagt en wat er aan 

deskundigheid is. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

3. Wat kan de provincie (meer) doen om de digitale (basis) vaardigheden van de (beroeps) 

bevolking te vergroten, het onderwijs te stimuleren en meer (vrouwelijke) ICT’ers op te leiden. 

 
 
Workshop: An alternative for the future: Silver Economy for cities and regions 
Door: SEED3- Stimulating of a sustainable economy in Europe towards the need of older people 
 
De Silver Economy gaat uit van mogelijkheden voor ouderen; weg met de negatieve connotaties. 

Als belangrijk punt ook hier ICT en de innovatieve oplossingen op veel gebieden en daaraan gepaard 

de noodzaak tot scholing. Silver Economy is “de groeisector” in Europa. Eén van de velden is de 

digital transformation of health and care (vooral ook in rurale gebieden). 

Twee Nederlandse sucsevolle voorbeelden: “50 Company”, gericht op toeleiding naar werk van 50+ 

ers en “Verder in techniek”, een 8 weken durend (om)scholingstraject tot CNC operator (vooral ook 

vrouwen succesvol). 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

4. Ziet de provincie mogelijkheden uit de goede voorbeelden initiatieven  over te nemen dan wel te 

stimuleren in het kader van werkgelegenheid voor 50+ ers en leefbaarheid? 

 
 

Workshop: Supporting cities and regions to become succesfull digital ecosystems 

 

De rol van regio’s en steden stond centraal om werkbare systemen te helpen realiseren, gebaseerd 

op digitale technologie en innovatieve businessmodellen tbv economische ontwikkeling en welzijn.  

Voorbeelden Nice, Malaga en vooral: Trikala (82000 inwoners): getransformeerd tot eerste smart city 

in Griekenland in 2004, slim gebruik van data, hoge betrokkenheid van jongeren. Een regio of een 

stad kan een ‘launchpad’ zijn voor digitale transformatie. 

De Digital cities challenge werd tijdens de workshop gelanceerd. Meedoen kan veel kennis opleveren.  
(Digitallytransformyourregion.eu) 

  

                                                           

3  WWW.silvereconomyawards.eu  hier worden good practices verzameld en verspreid 

http://www.silvereconomyawards.eu/
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Vragen vanuit DrEUn: 

5. De digital cities challenge kan mogelijk interessant zijn voor een 100.000+ plaats als Emmen. (Is 

doorgegeven aan vertegenwoordiger van Emmen); idem Regio Assen Groningen. 

6. Hoe kan voor (een deel van) Drenthe digitale transformatie bevorderd worden, gebruik makend 

van Europese regionale kennis?  

 
 

11 oktober 
 

Workshop: Civil society and local authorities delivering for the transition towards a circular economy4 

Door: European Economic and Social Committee5 

 

Belangrijkste punt tijdens deze workshop was de lancering van “European Circular Economy 

Stakeholder Platform – A joint initiative by the European Commission and the European Economic 

and Social Committee”. Dit platform wil best practices (en ook mislukte projecten!) verzamelen 

vanuit de hele EU, om zo als inspiratie te dienen voor andere overheden, bedrijven, burgers, etc. Er 

wordt een database aangelegd in de volgende categorieën:  

 good practices – voor projecten 

 strategies – voor plannen van overheden voor de transitie naar een circulaire economy 

 knowledge – voor onderzoeken en rapporten 

 policy & commitments – voor plannen van bedrijven 

En er is ook ruimte voor dialoog – bijvoorbeeld om de indieners te bevragen op practische 

oplossingen. 

 

Tevens een aantal Nederlandse voorbeelden gehoord. Zo hebben Utrecht en Den Haag een 

ambtenaar die specifiek verantwoordelijk is voor circulaire economie en die bij alle projecten in de 

gaten houdt of daar ook voldoende aandacht voor is. Gemeente Almere heeft een competitie 

Upcycle City gestart – een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag voor een circulaire stad.6 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

7. Heeft de provincie good practices die ze kan inbrengen? 

8. Kunnen we good practices uit onze provincie attenderen op dit platform? 

9. Blijven we dit volgen om good practices te kunnen overnemen waar mogelijk? 

10. Zijn de initiatieven uit Utrecht, Den Haag of Almere iets om te kopiëren in Drenthe? 

 
 
  

                                                           

4 Zie een foto-impressie op 

https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/albums/72157687863118633 

5 http://www.eesc.europa.eu/en 

6 https://www.almere.nl/ondernemen/innovatieagenda/competitie-upcycle-city/ 
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Workshop:  Broadband Competence Offices (BCOs): Easing the broadband roll-out for EU Regions and 
Cities 
(O.m. DG Agri, DG CNECT, DG Regio, DG Comp) 
 

(Deze workshop vond plaats terwijl op een andere locatie Glasvezel De Wolden haar initiatief 

presenteerde!) 

 

Ervaring uit verschillende Europese regio’s worden gedeeld hoe het beste breedband projecten zijn 

te implementeren en hoe daarmee betere internettoegang in achterblijvende gebieden mogelijk te 

maken is. Voorbeelden uit Estland (waar een NGO leidend is), Italië en Frankrijk. Bv Emilia Romagna 

in Italië blijkt vrij succesvol en heeft daarvoor regionale regelgeving benut, verrassend. 

De bijdrage vanuit EU wordt mogelijk voor “kleinere initiatieven” (€ 1-30mln), dat was eerder niet 

het geval. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

11. Hoe kan Drenthe alsnog zinvol gebruik maken van financiering van de EU?  

 
 

Workshop: Removing language barriers to create more dynamic border regions7 

Door: European Commission – DG EAC8 

 

7 sprekers presenteerden goede voorbeelden variërend van Saarland op weg naar de status van 

eerste tweetalige Bundes staat  tot 1200 “Double Diplom”” opgeleiden in Lotharingen. Maar ook 

aantoonbare economische effecten als gevolg van uitwisseling op taalgebied in Aquitane en de  

“Nordic Region”.  

Erasmus+ financiering is ook beschikbaar voor het Nedersaksisch, niet uitsluitend voor de “officiële” 

EU-talen. 

In grensgebieden geldt als belangrijk knelpunt dat er verschillende talen gebruikt worden. Om hierop 

te investeren  komt er een Border Vocal Point. Taal moet als instrument in een breder perspectief 

geplaatst worden waarop visie en commitment moet komen. Dat kan via inzet op projecten op 

nationale en regiotalen. 

Voor grensoverschrijdende samenwerking is het belang van taalcompensaties groot om een regio te 

ontwikkelen. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

12. Gaan we aan de slag met Erasmus+ voor het Nedersaksisch? 

 
 
Extraatjes: 

 Bezoek aan het Huis van de Europese Geschiedenis, bijzondere expositie, opgehangen aan vrede 
in Europa. 

 Topdutch: presentatie van Noord Nederland voor 100-en genodigden 

                                                           

7 Zie een foto-impressie op 

https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/albums/72157687190610570/with/3760238359

2/  

8 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  

https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/albums/72157687190610570/with/37602383592/
https://www.flickr.com/photos/euregionsweek/albums/72157687190610570/with/37602383592/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

