
 
 

 

 

  

MAANDELIJKS 

Update 19 juli 2019 

 

INFORMATIE- 

TECHNOLOGIE 

NewTechPark Apeldoorn 

Het plan in het  kort :  

• We brengen activiteiten op het 

gebied van Onderwijs en 

Techniek bijeen op één locatie. 

We beginnen in AREA055 op de 

Zwitsal 

• We maken een gezamenlijk 

programma met samenhang 

• Onze doelgroepen zijn kinderen, 

jongeren, en volwassenen 

• We doen dit gezamenlijk als 

Ondernemers, onderwijs en 

Overheid 

• Om te kunnen starten hebben 

we €250.000,- nodig voor het 

eerste jaar: 1/3 ondernemers, 

1/3 onderwijs en 1/3 overheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen en/of opmerkingen? 

d.beij@apeldoorn.nl  

NewTechPark 

Apeldoorn kan 

van start 

18 september  

is het zover! 

Op 2 juli 2019 is in Area055 het plan voor het 

NewTechPark Apeldoorn gepresenteerd aan een groep 

van meer dan 120 geïnteresseerden vanuit het 

bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

 

Het plan is tot stand gekomen met inbreng van velen; de 

groep van 100+ die steun toezegt, de groep van 40 die 

als klankbordgroep actief heeft bijgedragen en de groep 

van 6 samen brengers die samen met een kleine 

projectgroep het plan heeft voorbereid. Bovenstaande 

Visual geeft mooi aan hoe we de samenhang in de 

plannen en activiteiten zien. 

NewTechPark Apeldoorn is een plek, op het Zwitsal-

terrein waar technische bedrijven samenwerken met 

onderwijs en overheid om kinderen, jongeren en 

volwassenen in contact te brengen met techniek.  Het is 

de broedplaats in Apeldoorn en Cleantech Regio waar 

techniek in brede zin tot leven komt. 

 

We denken groot maar starten klein. Het is nadrukkelijk 

de bedoeling de komende jaren te groeien in kwaliteit en 

omvang van het programma. Daarin spelen de 

satellietactiviteiten (die niet naar NewTechPark 

Apeldoorn verplaats kunnen worden) ook een 

belangrijke rol. 

Tijdens die bijeenkomst heeft een grote groep 

ondernemers haar commitment uitgesproken aan het 

plan door aan te geven: ‘Ik doe mee” of dat ze  nog extra 

informatie nodig te hebben om tot dat besluit te komen.  

Daarnaast is er vanuit het onderwijs brede steun voor het 

plan en heeft de gemeente Apeldoorn haar steun 

uitgesproken door 1/3 deel van de financiën toe te 

zeggen 

Next Step 

Op 18 september a.s.  is de officiële start van NewTechPark 

Apeldoorn tijdens  loopbaan oriëntatie van het VMBO. 

 

Locatie: we starten in AREA055 op de Zwitsal. Het 

ondernemershuis kunnen we ook gebruiken voor ontmoeten 

en overleggen. 

 

Activiteiten: We starten al met activiteiten zoals 

TechnoDiscovery, ConceptLab, afstudeer-opdrachten, 

Techniek Werkplaats en evenementen als loopbaan 

oriëntatie VMBO, Girls Day en Week van de Techniek 

 

Organisatie: Tot het einde van het jaar houden we vast aan 

de groep van, 6, 40 en 100+, uitgebouwd met een aantal 

rollen als kwartiermaker en locatie chef. 

 

De groep van 6: De huidige samenbrengers vormen              

een bestuur i.o.. Zij streven ernaar voor het einde  

van het jaar een stichting te hebben opgericht, een 

businessplan te hebben, de financiën geregeld en een 

‘boegbeeld’ te     hebben aangetrokken die verder vorm en  

inhoud gaat geven het NewTechPark Apeldoorn.  

 

Klankbordgroep: 

Groep van 40: We maken graag gebruik van de denk en doe 

kracht van de klankbordgroep op verschillende thema’s. 

Communicatie lijkt al zo’n thema, maar ook locatie en 

financiën kunnen dat worden. 

De 100+ groep blijven we de komende tijd informeren 

Deelname en financiën: Na de zomervakantie  gaan we alle 

mensen/ organisatie benaderen om hun toezegging (in 

euro’s) concreet te maken en geven we de organisaties  die 

daarom hebben gevraagd meer informatie. 

Ook deelnemen?  

Meld je aan via David Beij d.beij@apeldoorn.nl  

AGENDA  

18 september 2019: 

Officiële start NewTechPark 

Apeldoorn 

18 en 19 september 2019  

loopbaan oriëntatie VMBO 

2 oktober 2019 

TechnoDiscovery thema 

Robotica, start schooljaar ‘19/’20  

Staat jouw event er niet bij? Laat 

het ons weten schooljaar  
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