
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste SKBN’ers 

 

Ook in 2018 bezoeken we met z’n allen weer een inspirerende Europese regio. Van woensdag 

11 tot en met vrijdag 13 april zetten we zeil naar hét innovatiehart van Frankrijk: Toulouse! 

 

Toulouse boekte de hoogste economische groeicijfers, de hoogste bevolkingsgroei en werd 

verkozen tot tweede beste plek om te werken, na Bordeaux. Maar waar Bordeaux naast fijne 

verblijfsplaats feitelijk niet veel meer is dan een regionaal bestuurscentrum, is Toulouse een 

speler op het economsiche wereldtoneel. 

 

De ‘roze stad’ aan de Garonne is de wieg van de 

Corcorde, de Airbus A380 (geassembleerd in voorstad 

Blagnac) en de Ariane-raket. Als host van de Aerospace 

Additive Manufacturing Summit is Toulouse hét 

mondiale brandpunt van de luchtvaartindustrie. Toulouse 

is de operationele thuisbasis van de Franse NASA en 

daarmee het grootste ruimtevaartcentrum van Europa.  

 

De Université de Toulouse is de oudste universteit van Europa (1229), maar bepaald niet 

ingedut. Als toonaangevende Europese Universtiteit werkt ze optimaal samen met overheid en 

bedrijfsleven wat resulteert in maximale 

economische spinoff. 

 

De vierde stad van Frankrijk – met 

voorsteden ruim 1,3 miljoen inwoners – is 

meer dan een luchtvaartstad. Toulouse is met 

Grenoble de zetel van de Franse chipindustrie 

en is daarnaast groot in biotechnologie, 

hightech-maakindustrie en diensten. De 

luchtverbinding tussen de Toulouse en Parijs 

Orly is de druktste van Europa. 

Toulouse – Cœur de l'innovation de la France 
 

SKBN Werkbezoek Toulouse / 11.04.2018 – 13.04.2018 
 



 
Toulouse, hoofdstad van het departement Haute-

Garonne, is meer dan een onbestemd regionaal 

bestuurscentrum, zoveel mag duidelijk zijn. De SKBN 

nodigt u uit getuige te zijn van het wonder van 

Toulouse, waarbij we focussen op: 

 

 Hoe stad en regio door continue te investeren 

een absolute voortrekkersrol blijven vervullen 

als hightechregio en daarbij samenwerken met 

bedrijfsleven en universtiteit; 

 Hoe stad en regio de juiste omstandigheden creëeren voor het ontstaan van 

innovatieclusters en jonge startups helpen uitgroeien tot volwassen bedrijven, maar 

ook belangrijke vestigingsvoorwaarden scheppen voor het aantrekken van 

buitenlandse bedrijven; 

 Hoe stad en regio niet blindstaren op de luchtvaartsector, maar tevens inzetten op de 

ontwikkeling van nieuwe, gerelateerde activiteiten volgens het smart specialisation-

model; 

 Hoe stad en regio bij dit alles nieuwe opgaven en waarden betrekken zoals de 

klimaatopgave, circulariteit en de digitale economie; 

 Hoe het lokale bestuur bij het uitvoeren van haar ambities over de gemeentegrens 

heenkijkt en samenwerkt met andere gemeenten én het departementsbestuur, en hoe 

verschillende overheidslagen georganiseerd zijn. 

 

Kortom: hoe de Franse regiohoofstad Toulouse zich een steeds belangrijker rol toe-

eigent op Europees en wereldtoneel, waarbij ze leunt op pijlers van de next economy 

zoals informatie, interactie, vertrouwen, kennis en een stevige dosis Frans 

maakbaarheidsgeloof waarin de overheid traditiegetrouw een belangrijke sturende rol 

inneemt en hoe ze daarbij (inter)bestuurlijk samenwerkt. 

 

Programma 

Volgt 

 

Kosten 

De kosten voor deze reis bedragen 850,- euro ex. Btw.  

Aanmelden vóór 5 februari 

 

Facts & figures 

Wat SKBN studiereis Toulouse 

Datum Woensdag 11 april t/m vrijdag 13 april 2018 

Inclusief* Heen- en terugvlucht vanaf Amsterdam of Brussel, 3 lunches, 2 

hotelovernachtingen, een intensief programma met lokale sprekers en gidsen, 

vervoer ter plaatse, 1 slotdiner, evaluatie, reisverslag met belangrijkste lessen  

Meer info Logistiek en organisatie: Tessa van der Heiden: 033 870 0100, 

t.vanderheiden@elba-rec.nl. Inhoud: Jan Jager, 06 1626 2690 

Aanmelden https://kennislab.typeform.com/to/dhLZe5 
 

*Niet inbegrepen: diner op de dag van aankomst, reis- en/of annuleringsverzekering. 
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