
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle 
sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en 
vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Partners
Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Hogeschool Viaa, Deltion College, Hogeschool Windesheim, Drenthe College, 
Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, De ZorgZaak, Stad & Esch, Rabobank MSS, 
Welzijn MensenWerk.

In de Regiocampus wordt op drie verschillende manieren samengewerkt.

De Regiocampus

Voorbeelden opdrachten

Jaarverslag 2019

Het Ondernemerspunt is dé plek waar instellingen en 
bedrijven binnen en buiten de Regiocampus nieuwe 
ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages kunnen 
inbrengen Een samenwerking op alle (onderwijs)
niveaus en binnen alle sectoren. 

In 2019 kwamen de studenten van 16 verschillende 
opleidingen. In totaal hebben 695 studenten gewerkt 
aan opdrachten voor instellingen en ondernemers. 
Met de ondernemersverenigingen kijken we op welke 
manieren we nog meer ondersteuning kunnen 
bieden aan de ondernemers. 

De werkwijze binnen het Ondernemerspunt is voor het mbo gewijzigd. Er wordt nu  met klassen studenten gewerkt in 
plaats van individuele stagiaires. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een leercommunity, met als doel het mbo en hbo 
nog sterker fysiek te laten samenwerken. De leercommunity start in februari. Ook is er een onderwijstraject ontwikkeld 
om studenten start-ups te stimuleren. Dit in samenwerking met de Meppeler Handelvereniging en de Vereniging van 
vastgoedeigenaren. Het is een project om een “loungeplek’ voor jongeren te creëren in de binnenstad, Drenthe College en  
Rabobank MSS.
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In het Academisch lab wordt universitair onderzoek in diverse sectoren uitgevoerd in samenwerking met mbo/hbo/vo. 
Er wordt gewerkt aan twee onderzoeken:

Voedingsonderzoek
Samen met de Universiteit Wageningen Research (WUR) is in het najaar 2019 een voedingsonderzoek gestart,  waarin het 
stimuleren van een gezond voedingspatroon bij ouderen centraal staat. Gezond eten en drinken op latere leeftijd draagt bij 
aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. In de praktijk blijkt echter dat het voedingspatroon van veel ouderen niet 
voldoet aan de huidige voedingsrichtlijnen. Met name bij ouderen die afhankelijk zijn van zorg is gezond eten vaak een uit-
daging. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Meppel, Westerveld en Steenwijkerland waarbij zij samenwerken 
met de thuiszorg en diverse scholen om dit onderzoek uit te voeren. 

Onderzoek Zorggroep Noorderboog met UNO-UMCGS
Het onderzoek ‘als het thuis (even) niet meer gaat’ geeft inzicht in crisis-ervaringen en wat de oplossingen kunnen zijn. In 
het onderzoek wordt kennis vergaart in hoe er goede begeleiding kan worden georganiseerd en waar goede begeleiding 
aan moet voldoen. Samen met het hbo wordt gekeken of de Regiocampus een onderdeel van het onderzoek in deze regio 
kan uitvoeren.

Voor de sector zorg en welzijn is een programmalijn ontwikkeld, waarin ontwikkelingen worden opgepakt door medewer-
kers van de deelnemende organisaties via proeftuinen en projecten. In 2019 is een proeftuin Retail gestart, waarin onder-
zoek is gedaan naar de gastvrijheid in de gemeente Meppel.

Regiocampus Gilde
Dit onderwijs voor mbo-studenten vindt volledig plaats in de zorginstelling, waar zij vijf dagen per week les krijgen van docenten en leren 
op de werkvloer. Het Regiocampus Gilde is op maat gemaakt door Deltion College en Drenthe College voor Zorggroep Noorderboog. 
Sinds april 2019 is de ‘leerhome’ van het Gildeleren gevestigd in locatie de Schiphorst van Zorggroep Noorderboog. Voor een betere 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bestaat vanaf januari 2020 binnen het Gildeleren de mogelijkheid tot dubbelkwalificatie: helpende, 
zorg en welzijn  en  het uitstroomprofiel Facilitaire dienstverlening. Middels gastlessen van een muziektherapeut, psychologen, 
diëtisten, een dementieverpleegkundige en het meedraaien bij de dagactiviteiten van Zorggroep Noorderboog wordt de kennis van 
medewerkers ingezet om de ervaring van studenten naar een hoger plan te tillen. 

Meppellab 
Vanuit de ervaringen en opgeleverde handleiding uit de proeftuin ‘Wijklab’ is het Meppellab ontwikkeld. In het Meppellab kunnen 
bedrijven, instellingen, de gemeente Meppel en inwoners specifieke Meppeler (complexe) vraagstukken inbrengen. De vraagstukken 
zijn gericht op actief burgerschap voor meerjarig actiegericht onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de verbonden onder-
wijsinstellingen van de Regiocampus. Leren door samenwerken, innoveren en experimenteren tussen studenten, professionals en in-
woners staat hierbij centraal. Vanuit een brainstorm met alle deelnemende partners zijn mogelijke onderwerpen naar voren gekomen. 
In 2020 wordt gekeken hoe dit het beste vormgegeven kan worden. 



Begin 2019 is de ‘24-uur van Frederiksoord’ georganiseerd door de partners in samenwerking met 
studenten. Intussen hebben verschillende groepen studenten gewerkt aan diverse 
opdrachten. Studenten van de opleiding commerciële economie van Hogeschool Windesheim 
hebben o.a. gewerkt aan een businessmodel voor een preventie- en herstelprogramma voor men-
sen met burn-out klachten. In het tweede halfjaar zijn studenten verpleegkunde van Hogeschool 
Viaa doorgegaan op de inhoud van deze programma’s. Leerlingen vo doen onderzoek voor hun 
profielwerkstuk ‘Bouwen onder Glas’; dat mogelijkheden biedt voor het bouwen in een kas. Social 
work studenten van het Deltion College zijn aan de slag gegaan met mogelijkheden voor dag-
besteding voor partijen in de regio en dagprogramma’s, waarin studenten met ouderen samen 
activiteiten kunnen doen. 

De betrokken docenten overwegen teambuildingsactiviteiten in Frederiksoord te ontwikkelen voor 
bijvoorbeeld nieuwe studenten. Tot slot zijn HR-medewerkers van de partners van de Regiocampus 
betrokken bij het ontwikkelen van programma’s voor medewerkers in de tuinen (preventie, vitali-
teit, re-integratie etc.).

Mantelzorg 
In Meppel is de mantelzorgondersteuning georganiseerd in een mantelzorgplatform. Studenten hebben onderzoek gedaan naar hoe 
intensief mantelzorgtaken zijn van ingeschreven mantelzorgers, hoe de verhouding tussen draagkracht en draaglast is en welke onder-
steuningsbehoefte er is. Na dit onderzoek heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden gericht op mantelzorgers van mensen met 
dementie. 

Dementievriendelijk Steenwijkerland 
Gemeente Steenwijkerland is een dementievriendelijke gemeente. Met meerdere partijen wordt op dit thema samengewerkt om meer 
bewustwording en acceptatie te creëren onder inwoners ten aanzien van dementie. Er is gestart met een nulmeting in minimaal twee 
kernen in de gemeente. Hieruit bleek hoe de huidige informatievoorziening over dementie wordt ervaren door de inwoners van de ge-
meente Steenwijkerland, welke informatie nodig is en op welke punten de informatievoorziening kan worden verbeterd. In juni is een 
rapport met conclusies en aanbevelingen opgeleverd. In 2020 wordt er mogelijk een vervolg gegeven aan dit onderzoek.

Dementievriendelijk Meppel 
Gemeente Meppel is onderdeel van dementievriendelijk Drenthe. In 2019 hebben de plannen rondom dementie in Meppel verder vorm 
gekregen. Promemo, een samenwerking van Deltion College en Hogeschool Windesheim, is een onderzoek aan het voorbereiden vanuit 
mbo-maatschappelijke zorg. Dit onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in wat mantelzorgers van mensen met dementie, als steun 
ervaren en wat hier juist mist.  

Praktijkroute
De praktijkleerroute bij Zorggroep Noorderboog in een samenwerking met Deltion College en Drenthe College voor het diploma verzor-
gende IG/ Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3. Het onderwijs vindt volledig plaats in de praktijk. In de zomer zijn 56 leerlingen 
(zij-instromers en doorstroming intern) gestart op vier locaties in Meppel en Steenwijk. 

Vitaliteitscampus
In 2019 zijn de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht voor de vitaliteitscampus. Die heeft geleid tot drie activiteiten:

1.  Aanbod vitaliteitsprogramma’s op de thema's: gezonde voeding, bewegen en mentaal welbevinden middels voorlichting, 
 training en begeleiding programma's aanbieden voor diverse doelgroepen, waaronder de senioren.
2. Experimenteren, onderzoek, innovatie en voorlichting vitaliteit. Door het aanbieden van programma's op de genoemde 
 thema's ontstaat ook de mogelijkheid om te leren, experimenteren, het doen van onderzoek, innoveren en kennis te delen.
3. Vormen van specifieke zorg, bijvoorbeeld respijtzorg. 
 Inmiddels is er bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een bestemmingsplanwijziging om meer 
 verblijfsaccommodaties te kunnen realiseren waardoor meerdaagse arrangementen, symposia en andere programma’s voor 
 bovengenoemd aanbod gerealiseerd kunnen worden. 



Leren Werken Innoveren

Technische innovatie
Vanuit een brainstormsessie met alle partners is gekeken naar de behoeften van technische innovaties in de zorgsector. Hierbij zijn een 
aantal thema’s opgepakt waaronder:

• Digivaardig in de zorg: ‘Hoe zorgen we dat technische toepassingen door medewerkers van (zorg) instellingen en docenten stan-
daard worden toegepast in het werk?’

• Curricula vergelijken door mbo en hbo en kijken waar techniek ingepast kan worden. 
• Isala heeft intern een lijst met dertig project ideeën gericht op drie categorieën; connected care, substitutie   en toegepaste zorg, 

hier wordt een selectie van gemaakt om binnen de Regiocampus  op te pakken. 
• Lange termijn routekaart: ‘Hoe ziet het zorglandschap er over 5 jaar uit? Hoe ga je van zorg naar gezondheid en hoe ziet de route 

eruit?’ Hierover wordt een masterclass georganiseerd, die docenten en medewerkers kunnen volgen. 

Voorbereiding 2020
Verder zijn er twee nieuwe initiatieven in ontwikkeling.  
1.  Een wijkleerbedrijf om studenten in de wijk ondersteuning te laten bieden op het gebied van dagelijkse activiteiten. 
 Ter inspiratie heeft er een excursie naar een wijkleerbedrijf ‘De helpende handen’ in Dordrecht plaatsgevonden. Deze  
 ontwikkeling start in september 2020. 
2. Daarnaast is er een subsidieaanvraag ingediend over “zingeving bij thuiswonenden. 

Future Proof Retail Lab Hospitality
Drenthe College en Hogeschool Windesheim hebben een living lab opgericht om retail ondernemers te helpen om aan hun gastvrij-
heid te werken. Het lab is onderdeel van een landelijk project over gastvrijheid. Samen met ondernemers zijn er allerlei activiteiten en 
onderzoeken uitgevoerd, waaronder mysteryshopping, klant enquêtes en duo-interviews met ondernemers in het kader van Hospitali-
ty in de Retail. Deze kennis en opgedane inzichten zijn door studenten gebundeld in 2 spelvormen: Hartenjagen en Hartstikke Gastvrij. 
De spellen zijn overhandigd aan de gemeente Meppel en de Meppeler Handelsvereniging. Zij waren erg enthousiast en gaan kijken 
hoe deze spellen in gebruik kunnen worden genomen door de retailers.

Horeca Academie Weerribben-Wieden
Vanuit de Human Capital agenda is in gemeente Steenwijkerland de wens uitgesproken een horeca-academie te starten met diverse 
horeca-ondernemers en onderwijsinstellingen. Er wordt een verkort mbo-2 BBL-traject verkend, speciaal voor Steenwijkerland. Deze 
leerlijn is gericht op de keuken met uitbreiding naar de bediening. Naar het voorbeeld van de Texel Academy hebben 20 ondernemers 
zich al gecommitteerd. De ondernemers gaan wellicht in stichtingvorm opdrachtgever zijn van deze praktijkopleiding. De ambitie 
is om in schooljaar 2020-2021 te starten met een groep van 20-25 leerlingen. De unique selling point van deze opleiding is dat de leer-
lingen ook huisvesting krijgen aangeboden.

Dankwoord namens de voorzitter Silvester Koehoorn: 
Als voorzitter van de Regiocampus wil ik iedereen bedanken voor alle inzet, betrokkenheid, creativiteit én bereidheid om van -en met- 
elkaar te leren.

Bezoekadres:   Postadres
Werkhorst 36   Werkhorst 36   06-15272736  
7944 AV Meppel   7944 AV Meppel   (secretariaat)   info@regiocampus.nl
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