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VOORWOORD
AANTREKKINGSKRACHT
Gelukkig is het LOC+ bij vele mensen bekend als een
dynamisch multifunctioneel centrum in het
stadshart van Hardenberg. Wat begon met de drie o’s
van: onderwijs, overheid en ondernemerschap is in
ruim 10 jaar uitgegroeid tot een ‘Ontwikkelcentrum’
waar ook het Cultuurplein (met FabLab) en een Zorg

Heidi
Mensink

Directeur LOC+
Hardenberg

& Welzijn Plein onderdeel van vormen.

VERRASSEND
Toch merken we dat bezoekers nog vaak verrast zijn over
de veelzijdigheid aan organisaties en voorzieningen
onder 1 dak. Dan kennen ze het LOC+ bijvoorbeeld
alleen van hun bezoekje aan de Bibliotheek of het
consultatiebureau van de GGD.
Onze wens is om de verschillende kanten van het LOC+
op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te
brengen. En wel op zo’n wijze dat het voor iedereen in de
regio uitnodigend is om gebruik te maken van hetgeen
het LOC+ biedt. Een prettig leesbaar magazine biedt

Namens alle medewerkers
van het LOC+,
graag tot ziens

natuurlijk dé oplossing daartoe!

LOC+ Plust
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LOC+ als krachtige
verbinding van de
Het

Hardenbergse samenleving
Het LOC+ Hardenberg is een aantrekkelijke voorziening van ruim 15.000 m2 waar organisaties uit
het onderwijs, cultuur en zorg & welzijn zijn gevestigd. Een functionele en toegankelijke plek waar
faciliteiten, netwerk en kennis samenkomen. Samen met ondernemers en organisaties uit de regio
zorgen wij voor een centrale in de regio waar jong en oud kunnen ontmoeten, ontdekken en leren.

O N T D E K D E M O G E LI J K H E D E N
In het LOC+ zijn ruim 20 verschillende
organisaties gevestigd. Zodra zij ’s morgens
de deuren openen is de kracht van
samendoen zichtbaar. De lijnen zijn kort. En
de verbinding met de regio is goed. Ook de
ruim 2500 studenten spelen hierbij een grote
rol. Met hun frisse blik op het gebied van
bijvoorbeeld ICT, agro & food, healthy ageing,
energie of ondernemen leveren ze een
bijdrage aan het oplossen van vraagstukken
van ondernemers of organisaties.
Binnen het LOC+ biedt ook het FabLab
Hardenberg verrassende mogelijkheden
tot leerervaringen die leiden tot mooie
innovaties!

O N T M O E T E N E N A FS P R E K E N
Door de prettige sfeer en de toegankelijke
ruimtes is het LOC+ een gebouw waar
je gemakkelijk binnen loopt en anderen
ontmoet. Niet alleen bij een bezoekje aan
de Bibliotheek of het consultatiebureau.
Ook tijdens studie, een zakelijke afspraak
of een leuke activiteit. Het gastvriendelijke
horecaconcept maakt dat je hier langer wilt
blijven of vaker wilt terug komen. Het LOC+ is
er voor de hele samenleving, de deuren staan
open voor iedereen.

LOC+ Plust
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H E T LO C + A LS V E R B I N D E R
Het LOC+ vormt een belangrijke verbinding tussen het

uitdaging aangaan om meiden enthousiast te maken

Alfa-college, Zone.college, bedrijfsleven, gemeente,

voor een technisch beroep. Maar ook de unieke

andere onderwijsinstellingen, culturele instellingen en

streekproductenmarkt, georganiseerd door studenten

(zorg)organisaties. Hierdoor ontstaan bijzondere relaties

en de agrarische sector en middenstand, is onderdeel

waarbij nieuwe Nederlanders de taal leren door te

van een lange lijst met aansprekende voorbeelden

koken met studenten van de horecaopleiding. En waar

van regionale verbinding. Deze activiteiten zijn een

de technische bedrijven uit de regio samen met het

positieve invloed op maatschappelijke en economische

onderwijs een Girlsday organiseren en de

ontwikkelingen binnen de samenleving.

P rojectbureau
DOEN!
Bij het Projectbureau DOEN! van
het Alfa-college kunnen project- en
evenementenaanvragen worden gedaan
door het bedrijfsleven en andere
organisaties. Door studenten als ‘frisse
denkers en doeners’ te koppelen aan vragen
uit de regio, wordt de samenwerking tussen
het onderwijs en andere organisaties

A LT I J D I N B E W E G I N G
Het LOC+ is een plek waar iedereen zich kan
ontwikkelen. Er is veel mogelijk. Van creatieve

bevorderd. Daarbij bieden de projecten een
mooie kans aan studenten om te groeien in
hun vaardigheden, competenties en netwerk.

bewustwording, talentontwikkeling op vele
terreinen, het weerbaar maken van kinderen,
versterken van kansen op de arbeidsmarkt tot het
leren over voeding en beweging of het op plezierige
wijze kennis maken met klassiek ballet. Eigenlijk te
veel om op te noemen. In het LOC+ is ontwikkeling
een belangrijke pijler. Op de website van het LOC+
is veel informatie beschikbaar en anders staan de
medewerkers u hierover graag te woord.

LOC+ Plust
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Wat je moet leren
doen, leer je door te doen.
AANTREKKINGSKRACHT
Meer dan 2100 studenten van het Alfa-college
komen wekelijks het LOC+ binnen lopen.
Jurgen Grobbée regiodirecteur Alfa-college:
“Als Alfa-college maken wij gebruik van de
faciliteiten van het LOC+ waarin voor ons als
onderwijsinstelling ook gelijk de grootste

Jurgen Grobbee

meerwaarde ligt. Het gebouw staat midden in
de samenleving en heeft een grote
aantrekkingskracht op de inwoners uit de
regio.”

VEELZIJDIGHEID
Op deze manier komen studenten continue in
aanraking met een veelzijdige samenleving. Grobbée:
“Deze wisselwerking tussen enerzijds de studenten
en anderzijds de bezoekers die gebruik maken van
deze faciliteiten is een mooie toevoeging aan het
huisvesten van een school in dit gebouw. Daarbij
profiteren wij ook van de goede bereikbaarheid van
het LOC+ door haar centrale ligging binnen de
Gemeente Hardenberg. Door de vele voorzieningen
biedt het LOC+ binnen het pand veel mogelijkheden
en kunnen studenten onder andere veel
stageopdrachten binnen het LOC+ uitvoeren.”

SAMENWERKING
Verder ziet Grobbée de mogelijkheid om samen te
werken met het Zone.college waardoor het
reguliere MBO en het groene MBO elkaar steeds
meer vinden. Dit biedt diverse en unieke
ontwikkelingsmogelijkheden. “Ik kijk uit naar de
toekomstige samenwerking tussen het Alfa-college
en het LOC+, waarin we samen verder gaan werken
aan een omgeving waar onderwijs,
ondernemerschap en cultuur samenkomen.”

LOC+ Plust
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ÉÉN GEHEEL

TECHNOLOGIE

Bert Rietman locatieleider van Zone.college Hardenberg

Ook binnen de agrarische sector volgen nieuwe

ziet veel voordelen als huurder van het LOC+: ”Als

technologische ontwikkelingen zich razendsnel op.

aangesloten partij van het LOC+ zijn wij als Zone.college

Rietman: “Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een

onderdeel van een groter geheel, wat ons de

infrarood camera op een drone en door sensor

mogelijkheid geeft om samen met andere

technologie breng je een landbouwakker eenvoudig in

onderwijsinstellingen meer kwaliteit te bieden. Voor

kaart. Zo kun je tot op de vierkante meter nauwkeurig de

studenten van het Zone.college is het LOC+ een veilige,

bemesting afstemmen. Om deze technologische

dynamische en groene plek.”

ontwikkelingen over te kunnen brengen naar de
leerlingen, zoeken we de samenwerking met

DE TOEKOMST

IT-opleidingen van het Alfa-college.”

Volgens Rietman gaat het Zone.college een mooie
toekomst tegemoet waar ruimte is voor de uitbreiding
van partnerschappen. “Namens het Zone.college hebben
we een groot onderzoek laten uitvoeren naar agrarische
bedrijven die hier in de regio zijn gevestigd. Voor ons is
het erg interessant om te weten welke verschuivingen er
plaatvinden binnen de agrarische sector. Deze
ontwikkelingen bepalen hoe wij onze opleidingen
inrichten.”
Het Zone.college wil met de inspanningen ervoor zorgen
dat het aantrekkelijk blijft voor de leerlingen in de regio.
Rietman: “Het is ontzettend belangrijk om de leerlingen
in de regio te behouden. Dit doen we door de
opleidingen zo in te richten dat deze klaar zijn voor de
banen van de toekomst. Zo zijn we ons bewust dat de
minister veel gaat inzetten op de kringlooplandbouw.
Hierbij ontstaan samenwerkingen tussen bijvoorbeeld de
melkveehouderij en de akkerbouw. Dit betekent dat wij
in de opleidingen hier ook veel aandacht aan gaan
schenken.”

LOC+ Plust
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Voor ons welzijn,

is een leven lang zorg nodig.

Een leven lang gezond, maatschappelijke

LOC+ zijn verschillende aanbieders gevestigd. Een

betrokkenheid en kwaliteit van leven staan centraal

leven lang gezond is het uitgangspunt. Het LOC+ is

op het Zorg & Welzijn Plein in het LOC+. In ons hele

een dynamische werkomgeving die ruimte biedt

leven hebben we zorg nodig. Dat kan fysiek,

voor ontmoeting, congres en andere activiteiten die

psychologisch of op een andere manier zijn. In het

de regio vitaal een ‘boost’ kunnen geven.

Van Dam loopbaanbegeleiding
Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van werknemers
ontevreden is op het werk. Als het aan Van Dam
Loopbaanbegeleiding ligt, komt daar in de regio
Hardenberg snel verandering in. Met ruim 18 jaar
loopbaandienstverlening blijven zij zich
onderscheiden door een goede combinatie van
professionele dienstverlening en persoonlijk
contact.

OVER VAN DAM

WAAROM LOC+?

“Wij begeleiden mensen naar (meer) balans en plezier

“We waren op zoek naar een locatie in Hardenberg

in het werk in de vorm van loopbaanbegeleiding-,

om onze klanten in deze omgeving beter te bedienen.

outplacement-, re-integratie-, coaching- of duurzaam

Het LOC+ viel op door de vitaliteitsbeurs van vorig jaar

inzetbaarheid trajecten. In de trajecten gaan wij op

oktober. Het is heel laagdrempelig om hier te komen

zoek naar zingeving en verbinding en willen mensen

werken. Het plein kent een fantastische uitstraling en

en organisaties uitdagen om te ontdekken waar hun

zorgt voor zichtbaarheid van onze organisatie door

kwaliteiten, drijfveren maar ook valkuilen liggen, om van

gezamenlijke communicatie, zowel fysiek als online.

daaruit in beweging te komen. “

Daarnaast is het een groot voordeel dat je samen kunt
werken met de professionals op het plein. “

“We moeten tegenwoor dig langer
doorwerke n en daarom is het belangrijk
om vitaal en gemotiveer d te blijven”
LOC+ Plust

“Naast dat je kan participeren in georganiseerde events,
is er ook de mogelijkheid om zelf events te regelen. Er
kan daarbij gebruikt gemaakt worden van de faciliteiten
en mediakanalen van het LOC+, waardoor ze ook als een
soort kruiwagen fungeren.”
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Diëtistenpraktijk Van Asselt
Dirkje van Asselt is sinds 2006 diëtistenpraktijk gestart in Coevorden. Inmiddels ontvangt ze samen met
haar team op verschillende locaties in de regio mensen op spreekuur. Ook binnen het LOC+ gebouw in
Hardenberg is ze gevestigd. Ze is gespecialiseerd in diëtetiek en voeding voor kinderen.

SAMEN VOOR DE BESTE OPLOSSING
Voor Van Asselt is het fijn om dichtbij de GGD te zitten:
“Het werkt voor beide partijen prettig. De GGD is erbij
gebaat dat er een diëtistenpraktijk is. Wij zijn aan de andere
kant blij dat we de opvang vanaf de GGD kunnen bieden.
Het is iets wat wij in het algemeen zoeken. We zoeken naar
verbinding en willen daarbij aanwezig zijn op de plek waar
het gebeurt. Het LOC+ is dé perfecte plek, waar dat tot zijn
recht komt.” Ook binnen de specialisatie voor kinderen is
Van Asselt constant bezig met de laatste ontwikkelingen
nieuwe doelgroepen: “De laatste tijd ben ik mij aan het
verdiepen in de voeding voor autistische jongeren. Het is
bijzonder om te zien hoe zij zich laten beïnvloeden door
bijvoorbeeld de kleur of het patroon van het eten.”

”Onze kinderen hebben de toekomst. Ik leer
ze graag een goede voedingsbas is aan.”

ACCARE
Voor kinderen en jongeren met psychische
problemen gaat opgroeien niet vanzelf. Door
bijvoorbeeld angst, onzekerheid, somberheid,
hyperactiviteit of gedragsproblemen kunnen zij
thuis, op school en in de omgang met andere
kinderen niet goed functioneren.
Accare Hardenberg biedt deze kinderen en de
gezinnen waarin zij opgroeien specialistische zorg,
waardoor de problemen verminderen of beter
hanteerbaar worden. De behandeling heeft als
doel om de gezonde ontwikkeling te stimuleren.
In Hardenberg kunnen op het Zorg & Welzijn Plein
binnen het LOC+ kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling
en begeleiding.

LOC+ Plust
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GGD -

jeugdgezondheidszorg
Als ouder of verzorger wil je dat je kind
gezond en veilig opgroeit. De
jeugdgezondheidszorg van GGD
IJsselland staat voor je klaar om met je
mee te denken en we zorgen dat je kind
de nodige gezondheidsonderzoeken
krijgt. We geven je kind ook vaccinaties
tegen besmettelijke ziektes.
De GGD is er voor kinderen en jongeren van 0
tot 18 jaar en hun ouders. Je kunt hier terecht
voor een consult of vaccinatie maar je kunt
ook zonder afspraak binnenlopen tijdens het
inloopspreekuur. De GGD komt ook langs op
Je vindt het consultatiebureau op het Zorg &

Restart

Welzijn Plein in het LOC+ Hardenberg.

Restart heeft als doel mensen op de

de scholen binnen de Gemeente Hardenberg.

juiste plek te krijgen in een baan die
bij die persoon past. Denk hierbij aan
arbeidsintegratie, duurzame inzetbaarheid,
inclusieve arbeidsmarkt, outplacement
en loopbaancoaching. Dit geldt ook voor
werkgevers.

Voetier,

medisch pedicure
Voetier behandelt, naast alle gezonde
voeten, ook de voeten van personen met
reuma, diabetes, vaataandoeningen, kanker,
ouderdom en neurologische aandoeningen.
Doel is het behouden of bevorderen van de
mobiliteit. Voetier is onderdeel van Vechtdal
Pedicures, ProCert en ProVoet en werkt
samen met podotherapeuten, huisartsen,
verpleegkundigen, fysiotherapeut en
specialisten op de voetenpoli.

LOC+ Plust
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Samen Doen

Tactus

Bij het sociale wijkteam Samen Doen kunnen

Tactus is een expert op het gebied van

inwoners terecht met vragen en zorgen op het

verslavingszorg, alcohol, drugs, gokken, roken

gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg.

en gamen. De organisatie staat klaar voor alle

Dat kunnen ook zorgen of signalen zijn over

mensen met een verslaving. Bij Tactus krijgen

iemand in hun omgeving. Samen Doen helpt

mensen op verschillende manieren zorg.

bij het zoeken naar oplossingen. Zij kijken eerst
wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving
kunnen doen. Wanneer nodig kan hulp van
professionals ingeschakeld worden.

Sportservice
Groep
Sportservice groep is een platform voor het
verbinden/netwerken van kennis en kunde op
het gebied van sport en bewegen, faciliteiten en
technische oplossingen.
Sportservice Groep verzorgt trainingen en
gymlessen voor het onderwijs, buiten schooltijd
en voor ouderen. Samen met andere partners,
zet de organisatie zich in voor preventieve
gezondheid.

LOC+ Plust

De sterren van de
toekomst staan bij
ons in de keuken
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De catering in het LOC+ wordt volledig gerund in
samenwerking met studenten van het Alfa-college.
Voor hen een mooie plek om ervaring op te doen op
hospitality gebied. Voor de bezoeker mooie kansen
voor bijeenkomsten die met aandacht, oprechte
gastvrijheid en op leerzame wijze worden verzorgd.

Bertil Hulleman
“Een plek waar studenten niet alleen naar school

leidinggevende. Onder het motto ‘flexibel, eerlijk

gaan, maar onderdeel worden van een lopend

en goed’ staat het Grand Café voor kwaliteit en

bedrijf. Dat maakt het LOC+ voor onze opleidingen

gastvrijheid. De studenten die het Sterrenrestaurant

en studenten zo uniek.” zegt Bertil Hulleman - Docent

runnen volgen een opleiding tot kok, gastheer/

Facilitair-horeca Alfa-college.

gastvrouw of facilitair leidinggevende. Het moderne
en eigentijdse ingerichte Sterrenrestaurant is een

“Onderwijs dat aansluit bij de praktijk. Dat is hoe ik
de opleidingen Facilitaire dienstverlening en Horeca
van het Alfa-college binnen het LOC+ beleef. En
die aansluiting op de praktijk is wat onze locatie
binnen het LOC+ zo sterk maakt. Niet alleen kunnen
studenten hun praktijk grotendeels inpandig
realiseren, ze kunnen ook evenementen begeleiden
en uitvoeren.

lesrestaurant waar ze ervaring op kunnen doen.

“Nu nog in de leer, straks
zelfstandig in de horeca.”
Het Sterrenrestaurant biedt plaats aan ongeveer 60
gasten. Vrijwel elke dinsdagavond is het restaurant

In het LOC+ zijn verschillende vergaderruimtes te

geopend en bereiden en serveren de studenten

huur voor een vergadering, bijeenkomst, presentatie,

gastronomisch drie, vier of vijfgangenmenu’s.

workshop of ander evenement. Daarbij kunnen we

Iedereen is welkom om dan te komen eten in het

ook de perfecte catering bieden, verzorgd door

Sterrenrestaurant. Buiten de dinsdagavond is het

studenten van het Alfa-college.

Sterrenrestaurant te reserveren voor groepen, je kunt
hierbij denken aan private-dinings, wijn-spijsavonden

De studenten die het Grand Café runnen, volgen

(zowel zakelijk of met vrienden), wijnproeverijen en/of

een opleiding tot gastheer/gastvrouw of facilitair

cursussen en onze speciale buffetten.”

LOC+ Plust

13

FUNcookings
Een avond ontspannen met collega’s of zakenrelaties en dineren onder het genot van
een goed glas wijn. Dat zijn de ingrediënten van een funcooking, wat vooral een erg
leuke uitwerking heeft als activiteit voor teambuilding.

Op basis van onze kookervaring hebben wij diverse funcookings ontwikkeld, die garant staan voor
een bijzondere beleving van culinaire topkwaliteit. In samenwerking met onze koks en gastheer/vrouw
verzorg je je eigen culinaire evenement. De ervaring leert dat met de koppeling van onze expertise en
jullie inzet en enthousiasme een prachtig culinair product ontstaat. Voorafgaand aan de avond zijn
er verschillende thema’s waaruit je kan kiezen. Ons team bestaat deze avond uit een combinatie van
studenten van Alfa-college en het horecateam van het LOC+.

G I R LP OW E R

C U LI NA I R SU P E R I E U R

Girlpower is dé funcooking voor als je met een

Dit is de crème de la crème van de funcookings.

groep vriendinnen of vrouwelijke collega’s een

Exclusieve ingrediënten, mooie en vernieuwende

gezellige avond wilt hebben. Deze funcooking is

technieken en prachtige smaakcombinaties.

speciaal ontwikkeld voor vrouwen.

Verras jezelf en zie wat voor gastronomische
hoogstandjes je zelf kunt bereiden.

M E E R VO O R M A N N E N
De naam zegt het natuurlijk al. Deze funcooking
staat voor een echte mannenavond. Roken,
grillen, groot, ruig en zonder poespas. Samen
werken aan de lekkerste gerechten of toch ook
onderling een beetje concurrentie? Dat bepalen
jullie zelf.

“Samen werken aan de lekkerste
gerechten of toch ook onderling een
beetje concurrentie?”

D E W E R E LD D R A A I T D O O R
Wie kent het programma ‘De Wereld Draait

Ook als je een overheerlijk, nog niet zo bekend

Door’ niet? Matthijs van Nieuwkerk zal er

gerecht hebt ontdekt of een steengoed idee wat

zelf helaas niet bij zijn, maar tijdens deze

je heel graag met vrienden, vriendinnen of familie

funcooking kook je vier gangen uit vier

wil bereiden, maar staat het niet in de lijst? In

verschillende landen. Smaaksensaties naar

het LOC+ staan we altijd open voor suggesties

een ongekende hoogte brengen is

en kunnen op verzoek de avond naar jullie wens

gegarandeerd tijdens deze funcooking.

inrichten.

LOC+ Plust
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“Kom je het LOC+ binnen aan
de stadszijde, dan stap je in de
wereld van cultuur.”

Op het cultuurplein van het LOC+ zijn de
Bibliotheek, Cultuurkoepel Vechtdal en FabLab
Hardenberg gevestigd. Samen bieden zij een
aantrekkelijk aanbod voor jong en oud. Een
dynamische plek voor talentontwikkeling,
innovatie en ontmoeting.

Cultuurkoepel Vechtdal
In 2014 startte Cultuurkoepel Vechtdal onder de vleugels van de Bibliotheek om de deelname van lokale jeugd
aan (amateur)kunst te bevorderen. “Één van onze belangrijkste doelstellingen is om kinderen én jongeren
kennis te laten maken met nieuwe en eigentijdse vormen van (amateur)kunst. We bieden in alle wijken en
dorpen kinderen een uitgebreid naschools programma aan en verzorgen binnen het Voortgezet onderwijs
workshops en projecten rondom cultuureducatie. We stimuleren in veel van die lessen hun talentontwikkeling,
zelfontplooiing en vaak ook hun 21e eeuwse vaardigheden”.

WIJK- EN DORPSGERICHT
“Ons kantoor is gevestigd in het LOC+, maar we werken

En een verbinding tussen creativiteit en techniek(educatie)

vooral erg wijk- en dorpsgericht aan de verbinding

resulteerde in het ontstaan van een FabLab in het LOC+”.

tussen de lokale (amateur)kunstsector, de jeugd en het

Cultuurkoepel Vechtdal ken jij van:

onderwijs. Ongeveer 8000 kinderen en jongeren nemen

• Onze korte naschoolse kindercursussen muziek,

nu jaarlijks deel aan onze culturele activiteiten”.

toneel, dans, beeldend, nieuwe media en techniek
• Van dichtbij in je eigen wijk of dorp.
• Van een leuke activiteit op de middelbare school

VOOR WIE
Met vormen van cultuureducatie kunnen we veel
lokale organisaties en ook andere sectoren versterken.
We werken daarbij vraaggericht en sluiten aan op
de behoefte vanuit de basisscholen, het voorgezet
onderwijs, jeugdwerk, (amateur)kunstverenigingen,
maatschappelijke organisaties maar ook steeds vaker bij
lokale evenementen- en ondernemersverenigingen.
LOC+ Plust

• Van onze activiteiten in het o.a. het Centrum,
Hartstikke Cultuur en bijv. Hardenberg Buiten
• Van onze toffe en nieuwe Urban Arts & Sports
programmering
• Van onze activiteiten voor de jeugd in het AZC en voor
het lokale jeugdwerk
• Van onze jeugd-theatervoorstellingen rondom het
thema alcohol, drugs of pesten.
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FabLab Hardenberg
Vanuit een kruisbestuiving tussen onderwijs, creativiteit en techniekeducatie, ontstond in 2018 het FabLab
(Fabrication Laboratory) Hardenberg in het LOC+.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

VERBINDEN EN SAMENWERKEN

“Kijkend naar de beroepen en de van de toekomst

“Wij ontwikkelen technieklessen die aansluiten bij

worden 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit

de behoefte van het lokale onderwijs. Het onderwijs

en oplossingsgericht kunnen denken en handelen

heeft op hun beurt weer een goede verbinding

steeds belangrijker voor onze jeugd. Zowel binnen

met het lokale technische bedrijfsleven. Als kleine

ons educatieprogramma binnen onderwijs als bij onze

dienstverlener in die keten, investeren we zo samen

activiteiten in de vrije tijd, prikkelen we jeugd om die

in de ontwikkeling van technische kennis bij onze

eigenschappen te ontdekken en te ontwikkelen”.

jeugd en in het vakmanschap van al onze inwoners.
Onze gemeente heeft i.v.m. de aanwezigheid van

DIGITALE WERKPLAATS & TECHNISCHE
BROEDPLAATS

o.a. veel maakindustrie, in toenemende mate

Het FabLab is voor iedereen toegankelijk en biedt je

en aan creatieve mensen met een lenig brein. Voor

hulp en apparatuur aan, om je ideeën vorm te geven

een leuke baan in de techniek hoef je niet meer

en uit te voeren. Op een actieve manier laten we jong

buiten de gemeente te reizen. Hoe kansrijk is het

en oud graag kennis maken met nieuwe en digitale

dan het om vanuit de gezamenlijkheid het vuurtje

technische ontwikkelingen. Leerlingen, studenten,

voor een technisch beroep al van jongs af aan

zzp’ers en bedrijven kunnen gebruik maken van de

d.m.v. actieve lokale programma’s te kunnen laten

ruimte en faciliteiten.

branden?”

behoefte aan meer technisch geschoolde mensen

FabLab Hardenberg ken jij van:
• Onze gratis open Jeugdmiddag op woensdag,
waar jeugd ontdekt, creëert en maakt!
• De ruimte met de grote metalen trussen en
blauwe lampen naast de bibliotheek,
• De ruimte waar de 3D printers ratelen, de
lasersnijder vurig ruikt en je makers aan de
tafels ziet.
• lessen op de lokale basisscholen
• basisschoolklassen aan de tafels in ons Lab
• een leuke activiteit op de middelbare school
• lezingen en presentaties
• onze activiteiten rondom events in samenwerking
met het Alfa College en het T.I.B.
• onze lessen binnen het Sterk Techniek
Onderwijs (STO - va. 2019/2020)

- Viv i a n Koffla rd-

mana ger Cult uurk oepel Vech tdal / FabL ab Hard enber g

LOC+ Plust
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De

		Bibliotheek
Was de bibliotheek vroeger alleen
een plek om boeken te lenen,
nu is de De Bibliotheek een leeren ontmoetingsplek geworden
voor alle inwoners binnen
de gemeente.
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T H I R D P L AC E
“Een plek waar iedereen uit de
Gemeente Hardenberg zich thuis
voelt en graag naartoe gaat. Daarmee
streven wij naar het creëren van een
ontmoetingsplek, dat naast school
en werk als derde verblijfsplek gaat
fungeren. Daarin speelt het LOC+
voor ons een grote en belangrijke
rol. Het biedt ons een plek die deze
belangrijke verbinding maakt met de
samenleving en het onderwijs, cultuur
en zorg & welzijn.”

LOC+ Plust
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KEN JIJ DE BIBLIOTHEEK VAN:

“ We wi lle n d e B i bli oth e e k

• Het Tablet café

te r ugge ve n aan d e

• Cursus Digitsterker

me ns e n. He t moe t e e n plek

• Het Taalpunt
• Boek aan huis service

word e n waar b e z oe ke r s

• Boekenverkoop

e lkaar a lti jd kunne n

• En andere bijzondere activiteiten?

on tmoe te n e n p re tti g
kunne n we rke n.”

Eddy Evers

IEDEREEN DOET MEE
“Daarnaast zijn we ons in het kader van
burgerparticipatie meer gaan richten op
het ondersteunen van de gemeente bij de
zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van

DIRECTEUR

kwetsbare groepen en burgers. Het uitgangspunt om

B I B LI OT H E E K

ons met elkaar in te zetten voor de samenleving delen

H A R D E N B E RG

wij met het LOC+, dat ons hierin niet alleen faciliteert
maar ook verbindt.
We willen de Bibliotheek teruggeven aan de mensen.
Het moet een plek worden waar bezoekers niet
alleen binnen bepaalde openingstijden terecht
kunnen, maar elkaar kunnen ontmoeten en prettig
kunnen werken. Op die manier kunnen bezoekers in
aanraking komen met workshops en cursussen die in
samenwerking met andere partijen gerealiseerd zijn.“

LOC+ Plust

18

Het logo

als basis

Het unieke ruimtelijke gevoel wat je ervaart wanneer je door het gebouw heenloopt
is inmiddels bij veel bezoekers wel bekend. Maar dat het logo van het LOC+ letterlijk
een weerspiegeling is van de looproute die binnen het gebouw wordt afgelegd, is bij
niet veel mensen bekend.
Het LOC+ is bedoeld als verbinding tussen

daglicht in de klaslokalen en doorsnijden

het stedelijk gebied en het buitengebied.

de Aorta, waardoor een fijnmazig weefsel

De ‘binnenstraten’ komen samen in het

ontstaat van overdekte straten, steegjes

binnenschoolplein, het kloppend hart van

en pleinen. Dit geeft de bezoekers een

het pand. Haaks op de ‘straten’ staan vier

behaaglijk, maar ook een overzichtelijk

7,5 m brede atriums. Deze zorgen voor

gevoel bij de vele ruimte(n).

De bouwstenen die in het gebouw
gebruikt zijn hebben de vorm van
de indeling van bovenaf.
Het gebouw meet 115 bij 53

open karakter van de mensen

meter en telt vier verdiepingen

en organisaties aanwezig in het

inclusief de ondergrondse

gebouw.

parkeergarage. Uitnodigende en

Leerlingen ingang
LOC+ Plust

ruim opgezette entrees aan drie

Een apart gebouw biedt plaats

zijdes maken de verschillende

aan het agrarisch onderwijs.

functies binnen het gebouw

Op de tweede verdieping zijn

zichtbaar en vormen met de

de flexibele onderwijsruimten

binnenstraten de Aorta. De

ondergebracht. Deze vleugels

Aorta als levensader van het

zijn vrij indeelbaar en sluiten

gebouw, wat vooral opvalt zijn de

op die manier aan bij de steeds

open ruimtes. De ruimtes staan

veranderende ruimtevraag binnen

symbool voor het vriendelijke en

het onderwijs.
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V a n b o v e n a f i s he t L O C + l o go
goed te zien!

Elke afdeling heeft zijn eigen “blok” binnen het gebouw,
zo is het gebouw duidelijk gestructureerd.

LOC+ Plust
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		Het

Podiumplein
Het Podiumplein is de aorta van het gebouw en

met elkaar verbindt. Door de openheid zijn er veel

bevindt zich precies in het midden van het LOC+.

mogelijkheden om tussendoor even bij te kletsen

Een unieke locatie waar jaarlijks vele activiteiten

met een collega op de Spaanse trappen of juist op

plaatsvinden.
De inrichting en de sfeer van de ruimte is aan te
passen naar eigen wensen en voorkeuren. Ook
de opstelling is naar eigen wens in te vullen. Dit
maakt het geschikt voor congressen, openingen of

de vele zitmogelijkheden op het Podiumplein een
klant of cliënt op te vangen waar je een afspraak
mee hebt. Het Podiumplein ontpopt zich op
natuurlijke wijze tot de belangrijkste ruimte van het
gebouw.

jubilea. Ook de onderwijsinstellingen in het LOC+

D E K E R K O P Z O N DAG

organiseren hier jaarlijks hun diplomering. Met het

Het Podiumplein kent overigens geen weekend.

Grand café om de hoek, is het altijd mogelijk om

Waar de bedrijven en scholen op vrijdagmiddag

voor, tijdens of na het evenement ervoor te zorgen

het gebouw voor het weekend verlaten, is er voor

dat de mensen een kopje koffie kunnen drinken of

het Podiumplein op zondag de komst van de

kunnen afsluiten met een borrel en een hapje.

kerkgemeenschap. Het plein ontvangt dan maar
liefst 300 bezoekers die geïnspireerd worden door

De aorta fungeert daarnaast als de levensader

het geloof. Een prachtig stukje verbinding.

van het gebouw en doet daarmee zijn naam eer

Ook in het weekend.

aan. Het is een ruimte die bedrijven en instellingen

LOC+ Plust

LOC+
staat nooit stil.
Het

In een jaar vliegen de facturen om onze

oren en schuiven de broodjes en koppen
soep over de toonbank.

gemiddeld 150
evenementen

circa 400

medewerkers
Het reilen en zeilen van deze

Die koffie en thee drinken we

evenementen en ervoor zorgen dat

natuurlijk niet alleen, we krijgen vaak

alle organisaties samenwerken onder

bezoek omdat we gezamenlijk veel

één dak, doen wij samen.

organiseren. Gemiddeld in een jaar
organiseren we 150 evenementen.
Het LOC+ is altijd in beweging en
er is hier altijd wat te doen.

En met samen bedoelen wij de
circa 400 medewerkers die
bij de diverse organisaties
werkzaam zijn!

-He i n D ekker-

Hoof d Faci litai re Zake n

In één jaar :

25.000 belegde
broodjes & 10.000 koppen soep
We zetten de medewerkers in de kantine goed aan het werk. De studenten en

werknemers vanuit de facilitaire dienstverlening produceren op jaarbasis maar liefst
25.000 belegde broodjes en 10.000 koppen soep.

25.000

21 vaste huurders

Om productief te blijven drinken we graag koffie. De

die hier in het pand bijdragen aan het creëren van

werknemers en studenten zijn daar geen uitzondering

meerwaarde en verbinding. Dit doen ze elk op een eigen

op. Maar liefst 25.000 liter koffie en thee drinken we

manier, met respect voor elkaars waarden.

liter koffie en thee

Deze 400 werknemers zijn verdeeld over 21 vaste huurders

op jaarbasis.

LOC+ Plust
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De onlosmakelijke
verbinding met de

arbeidsmarkt.

Binnen het prachtige gebouw ontstaat dag in dag uit enorm veel bedrijvigheid door de bedrijven, studenten
en alle organisatie die ondersteunend diensten verlenen om het binnen het LOC+ draaiende te houden. Ook
van buitenaf kennen we partners die onmisbaar zijn in de ontwikkeling van het creëren van meerwaarde,
verbinding en evenementen.

Het LOC+ is namelijk een plaats waar veel ontmoetingen

Stendert de Vries van Ondernemerhuis Vechtdal:

zijn. Binnen de regio Zwolle en het Vechtdal wordt

“Vanuit het Ondernemershuis voor het Vechtdal zijn wij

samengewerkt aan regio-overstijgende onderwerpen

betrokken geweest bij het verder ontwikkelen

zoals arbeidsmarkt vraagstukken, innovaties en vitale

van het Ondernemend Onderwijs. Juist de verbinding

regio concepten. Het Ondernemershuis Vechtdal wil

tussen onderwijs en ondernemerschap komt in het

verbinden, verbreden en versnellen om kansen om te

LOC+ heel mooi naar voren. Samen met studenten

zetten in succes!

en gebruik makend van de faciliteiten (waaronder een
FabLab) biedt het LOC+ allerlei mogelijkheden voor
ondernemers. Hier zijn wij graag bij betrokken!”

“De verbinding stopt niet bij de voordeur. Ook de externe
partners zorgen voor dynamiek en maken de functie van
het LOC+ in de regio duidelijk zichtbaar.”
Heidi Mensink

LOC+ Plust
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NAWOORD
SAMENWERKING
In de komende jaren wordt samenwerking tussen organisaties, bedrijven en personen steeds
belangrijker om in te kunnen spelen op allerlei ontwikkelingen. In het magazine is te lezen over
huurders en partners van het LOC+ die zich graag inzetten voor de versterking van onze regio. Dat
kan gaan om samenwerking rondom ‘Een leven lang gezond’ (vitaliteit) of ‘Ondernemend onderwijs’
(aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt) maar ook over het bieden van een ‘Innovatieve leer- en
werkplaats (ontwikkelcentrum).
Wij komen graag in contact met iedereen
die hier meer over wil weten of iets daaraan
wil toevoegen.

Reacties zijn welkom op:
info@verbindinginderegio.nl

LOC+ Hardenberg,
verbinding in de regio.

LOC+ Plust
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