
Zorgeloos Vechtdal  
Samen werken we aan het programma Zorgeloos Vechtdal, om de regio als meest toegankelijke en 
zorgeloze bestemming te ontwikkelen en te positioneren, voor alle gasten of bezoekers, met of 
zonder zorg-/of hulpbehoefte. Er liggen veel kansen op het gebied van toegankelijke 
vrijetijdseconomie, combinaties met natuur i.r.t. gezondheidseffecten, buiten spelen en 
zorgrecreatieconcepten (care, herstel, preventie). We willen alle partijen bij elkaar brengen die op 
dit snijvlak activiteiten en projecten uitvoeren, zodat we krachten kunnen bundelen vanuit het 
regionale programma ‘Zorgzaam & Gezond’ (onderdeel van de Vechtdal Visie). Vanuit Leader Noord 
Overijssel is bovendien de wens om regionale bijeenkomsten te organiseren om initiatieven verder 
te helpen. Daarnaast de ambitie van Gastvrij Overijssel voor een steviger relatie tussen natuur, 
toerisme en zorg d.m.v. diverse ateliers op het gebied van natuur, (gezondheids)zorg en 
vrijetijdseconomie. We slaan daarom de handen ineen met een gezamenlijke 
veldexcursie/themadag.  
 
Het is een breed thema, dat we graag verder met jullie willen verkennen en uitwerken tijdens een 
werkexcursie.  
We gaan op locatiebezoek bij voorbeeldprojecten in het Vechtdal, nodigen experts en 
ervaringsdeskundigen uit om kennis en ervaringen te delen en we gaan met elkaar aan de slag met 
een actieagenda voor thema’s.  
Het wordt een integrale bijeenkomst waar we veel verschillende partijen, domeinen en organisaties 
uitnodigingen.  
 
We willen hier een hele dag voor uittrekken en organiseren de bijeenkomst fysiek, bij verschillende 
bedrijven. We laten ons vervoeren met een bus en de lunch is inbegrepen. Verdere details volgen als 
we de datum gepland hebben.  
 
Alvast een vraag aan jullie allen: tijdens het middagprogramma willen we themasessies 
organiseren om concrete vraagstukken uit te werken, over bovenstaande thema’s en 
ideeën/projecten die in de regio opgestart worden. Een voorbeeld kan een ondernemersconcept 
zijn, maar ook een regionale ontwikkeling zoals in het Reestdal gaande is. Maak gebruik van de 
denkkracht, netwerk en expertise van de aanwezigen om jouw initiatief een stap verder te 
brengen. Meld je idee- of initiatief  aan bij Anieke van Wijnen: avanwijnen@marketingoost.nl , 
zodat we kunnen afstemmen of dit passend is binnen de context en de setting.  
 
We hopen dat jij aanwezig bent om Zorgeloos Vechtdal met elkaar naar een volgend niveau te tillen.  
Tot snel!  
 
Hartelijke groeten namens de organisatie, 
 
Karola Schröder – Leader Noord Overijssel & 4-D makelaar 
Wout Nieuwenhuis – Landschap Overijssel en Gastvrij Overijssel 
Anieke van Wijnen – Zorgeloos Vechtdal (Vechtdal Marketing/Ondernemershuis Vechtdal) 
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