uitnodiging Social Innovation Tour 2017 op vrijdag 10 februari
Gaat u weer mee ‘on tour’? Het is inmiddels een goede traditie dat wij 1 keer per jaar met onze regiobestuurders op pad
gaan langs enkele aansprekende voorbeelden van Social Innovation: ontwikkelingen die samenhangen met de gezamenlijke ambities van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant; ontwikkelingen waarbij sprake is van innovaties en
nieuwe verbindingen met een maatschappelijke en economische meerwaarde. Ook voor de komende Social Innovation
Tour op 10 februari stelden we weer een interessant palet voor u samen. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.

het programma
10.15 uur: instappen/vertrekken
Verzamelen en instappen in onze touringcar bij het
IJssportcentrum op parkeerplaats Stappegoor aan de
Stappegoorweg 3 in Tilburg. Wij hebben voor iedereen
een gratis dagparkeerkaart die u bij de bus ontvangt.
Vertrek: 10.30 uur.
10.45 uur: zorg en techniek, bezoek aan

Technologieën om zelfredzaamheid te vergroten zijn
erg belangrijk. Ze moeten helpen om op complexe
zorgvragen, die sterk toenemen vanwege vergrijzing
en veroudering, een haalbaar en betaalbaar antwoord
te geven. Focal Meditech is binnen West-Europa een
toonaangevend bedrijf als het gaat om het fabriceren
van moderne hulpmiddelen. Daarnaast is het de enige
distributeur in Nederland van de zorgrobot Paro. Deze
sociale zorgrobot, vormgegeven als een zeehond, is
bedoeld om mensen te kalmeren en om reacties uit te
lokken. De robot wordt ingezet bij dementerende
ouderen, personen met autistisch spectrum stoornissen, meervoudig gehandicapten en kinderen met
pijnklachten. Onder meer hogeschool Avans voert
praktijkexperimenten met de robot uit.
Vertrek touringcar 12.15 uur.
12.45 uur: historie en innovatie in de leerindustrie: bezoek aan SLEM
Sinds enkele jaren huisvest het voormalige
raadhuis van Waalwijk het Shoes Leather
Education Museum: een internationaal
innovatie- en onderwijsinstituut voor schoeisel.
SLEM biedt een uniek masterprogramma
voor schoeiselinnovators en verzorgt daarnaast een breed scala aan cursussen en

workshops voor professionals en studenten.SLEM’s
trendlab onderzoekt, analyseert en adviseert klanten
over de hele wereld. Het Schoenenmuseum komt hier
binnenkort. Bij aankomst staat het lunchbuffet voor ons
klaar.
Tijdens de lunch presenteert Quiet, de winnaar
van de Social Innovation Award 2016, zijn
activiteiten in het kader van empowerment.
Quiet is een community die de kracht en
talenten van mensen bundelt, projecten op het
gebied van ruilen en delen ondersteunt, de
(stille) armoede belicht en verlicht, en werkt
met een gesloten beurs.
15.00 uur: natuur, recreatie en educatie:
Loonse en Drunense Duinen
Bij pleisterplaats Het Genieten wachten
de Duingidsen van IVN ons op voor een
excursie door dit unieke natuurgebied. Naast een
toelichting op het (beheer van dit) landschap van
stuifduinen hoort u meer over de bijzondere projecten
die IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) opzet in nauwe samen-werking met de gezondheidszorg, ouderenzorg, ondernemers en scholen.
Aansluitend is het tijd voor een drankje en een hapje.
Tijdens de borrel praat wethouder Kees Grootswagers
u bij over de plannen om door een verbinding van de
Loonse en Drunense Duinen met andere landschappen te komen tot Van Gogh National Park.Verder
licht Joost Melis, programmamanager Leisure van
Midpoint Brabant, toe hoe het Leisure Ontwikkel Fonds
vernieuwende mogelijkheden biedt voor het stimuleren
van recreatie en toerisme in Brabant.
17.00 uur: vertrek touringcar naar parkeerplaats
Stappegoor

aanmelden
Ook zo enthousiast over het gevarieerde programma van deze tour? Meld u dan aan via info@regio-hartvanbrabant.nl.
Dat kan tot 30 januari. Vermeld daarbij uw voor- en achternaam, gemeente/organisatie en eventuele dieetwensen voor
de lunch. Bij deelname gaan wij ervan uit dat u meereist in onze touringcar. Mocht u met eigen vervoer komen en/of
onverhoopt niet het volledige programma kunnen bijwonen, laat ons dat dan vooraf weten. Wellicht ten overvloede:
draag gemakkelijk schoeisel en warme kleding in verband met de wandeling door de duinen.

