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Beste lezer,
Seas2Grow is een Europees project dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Doel is om innovaties
ten behoeve van de zilveren economie sneller naar de markt te brengen, zodat ouderen langer thuis
kunnen blijven wonen. Het project zelf duurt viert jaar en in die periode gaan wij als gemeente hiermee
actief aan de slag. In dit kader hebben we een actor map en market study gemaakt, daarnaast worden
ook netwerkbijeenkomsten en workshops georganiseerd.
In deze eerste nieuwsbericht geven we een toelichting op de actor map.

Actor map
Enige tijd geleden heeft u meegedaan aan de enquête naar innovaties voor de zilveren economie. Tijdens
dat onderzoek heeft u ook aangegeven zichtbaar te willen zijn op de toekomstige actor map. We zijn
verheugd u te melden dat de actor map nu online staat. Deze is te bekijken op deze website:
www.seas2grow.com/map/ . Het is ook mogelijk om uw eigen profiel te zien en het is aan te raden deze te
controleren op de juiste informatie. Mocht u uw profiel willen aanpassen, geef dat dan aan via
contact@seas2grow.com. De wijze waarop u uw profiel ziet is ook de wijze waarop anderen uw profiel zien
en kunnen vinden. Een perfecte gelegenheid dus om u te profileren en nieuwe samenwerkingen op te
zoeken.
Deze map geeft de mogelijkheid om zowel Nederlandse als Belgische, Franse en Britse partners op te
zoeken. U kunt dat doen door in de zoekbalk linksonder te zoeken op land, sector of activiteiten. Mocht u
businesspartners hebben voor wie deze actor map ook interessant kan zijn, schroom dan niet om hen op
deze mogelijkheid te attenderen. Nieuwe partners kunnen zich namelijk nog aanmelden via de knop ‘Join
Map’ en vervolgens het formulier invullen. Deelname is gratis.

Market Study
Onderdeel van het Seas2Grow project is het verzamelen van marktgegevens over de thuismarkten van de
regio. Het rapport met daarin alle interessante basisinformatie over de Nederlandse, Belgische, Franse en
Britse markt is nu klaar en wordt binnenkort gepubliceerd. U wordt hierover weer op de hoogte gebracht.

Eerstvolgend evenement
25 oktober – Workshop (uitnodiging volgt nog)
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