D’ran met die lokale initiatieven!
Kom zaterdag 18 mei 2019 naar Roombeek in Enschede

Als je een idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad hebt, kan het fijn zijn om te sparren met
iemand die iets vergelijkbaars op een andere plek heeft gedaan. Misschien heb je wat startgeld
nodig, of advies over aansprakelijkheid, vergunningen of subsidies. Kom tijdens festival D’ran19 op
zaterdag 18 mei in Roombeek, Enschede naar tent 11: de tent van de 4D-makelaars in Overijssel.
Samen helpen we je bij het zetten van een volgende stap voor jouw initiatief!

D’ran19: tent 11
De 4D-makelaars, gespecialiseerd in het verbinden, inspireren en verder op weg helpen van
initiatiefnemers, houden regelmatig spreekuur op verschillende plekken in en met de provincie
Overijssel. Tijdens D’ran19 kun je van 09.30 – 16.30 uur met ze in gesprek over jouw initiatief. Heb je
een goed idee waarover je wilt sparren? Je vindt ons in tent 11. Het gesprek is, net als het festival,
gratis. Daar hoef je het dus niet voor te laten! Verzeker jezelf van 1-op-1 aandacht door je komst vooraf
aan te kondigen bij 4D-makelaar Lidy Noorman.

4D-aanpak
Voor de provincie Overijssel ontwikkelde Stimuland de 4D-aanpak, gericht op initiatieven die bijdragen
aan de leefbaarheid in jouw omgeving. De vier D’s staan voor durven, delen, denken en doen. De
provincie, gemeenten, LEADER-coördinatoren, collega-initiatiefnemers en netwerken van inwoners,
ondernemers, organisaties en overheden: er zijn veel verschillende partijen die jouw initiatief verder
kunnen helpen. Maar wie moet je nu waarvoor hebben? De vijf Overijsselse 4D-makelaars hebben veel
kennis en een groot netwerk op dit gebied. Daar laten ze jou graag van mee profiteren. Maak er gebruik
van!

Jouw eigen 4D-makelaar
Uit ervaring blijkt dat initiatieven vooral behoefte hebben aan deskundigheid, netwerk, bekendheid en
geld. Je krijgt dit laagdrempelig aangeboden via jouw eigen 4D-makelaar: iemand waarvan je het
nummer in je mobiel hebt en die je kunt bellen als je een vraag hebt. Benieuwd wie de 4D-makelaar in
jouw regio is en hoe je die ook voor en na D’ran19 kunt bereiken? Kijk op www.stimuland.nl/4D of
neem contact op met Ed Wezenberg van Stimuland, (0529) 47 81 80 of ewezenberg@stimuland.nl.

