
STICHTING SMARTHUB

Waarom Smarthub

Smarthub is opgericht om de economische vitaliteit van onze regio te stimuleren door in te zetten op

ontwikkeling, innovatie en het aantrekken en behouden van (jonge) arbeidskrachten. Stichting

Smarthub houdt zich bezig met…

…het verbinden en ondersteunen bestaande initiatieven;

…het profileren en bewaken van de toegevoegde waarde, groei en grenzen van het merk Smarthub;

…het organisch en gedoseerd uitbreiden van Smarthub met nieuwe, passende initiatieven;

Onze visie op ons economisch ecosysteem

De Achterhoek bevat enorm vruchtbare grond voor betekenisvolle werkgelegenheid, innovatie en

talentontwikkeling. Een stevig gewortelde maakindustrie, hechte sociale structuren en een

lappendeken aan netwerken, initiatieven en projecten die zich focussen op het aantrekken, binden en

ontwikkelen van (jong) breed opgeleid talent.

Veel netwerken, initiatieven en projecten overlappen elkaar echter qua inhoud, dienstverlening en

doelgroepbenadering. Met meer overzicht, afstemming en samenwerking kunnen de diverse

initiatieven nóg succesvoller zijn in het bedienen van het bedrijfsleven en het binden van huidige en

nieuwearbeidskrachten aan ons economisch ecosysteem.

SmartHub 2.0

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden (her)lanceren wij onszelf daarom onder de werktitel

SmartHub 2.0. Dat doen we met een nog steviger fundament en een hernieuwde commitment aan

het voortzetten van onze activiteiten, waarin we zowel een bredere blik als een scherpere focus

zullen aanbrengen.

In de eerste fase (tot en met Q2 2023) zal de stichting zich vooral richten op het versterken en

verbinden van het bestaande netwerk en het bestendigen van de eigen organisatie, in de tweede fase

(vanaf Q2 2023) zal de aandacht uitgaan naar het organisch en doelmatig uitbreiden van het netwerk

en het effectief profileren van het merk Smarthub naar relevante doelgroepen.

Onze merkprofilering

Deze nieuwe, overkoepelende stichting doet dit vanuit een faciliterende rol; in de profilering van het

merk Smarthub zullen de mensen achter de huidige (en toekomstige) initiatieven die de naam

Smarthub dragen het gezicht zijn en blijven, terwijl de overkoepelende stichting op de achtergrond

netwerk-, merk-en marketing activiteiten zal regisseren, ontplooien en ondersteunen.


