
 

 

 

Toelichting Pact – reis Estland 

 

Voor het verruimen van de blik en voor het versterken van het groepsgevoel zijn in het (verre) 

verleden Pactreizen georganiseerd. Het is waardevol te zien hoe andere partijen in andere landen 

handen en voeten geven aan een vraagstuk. Het verbreedt de blik en relativeert het eigen gelijk. 

Daarnaast werkt informeel samen op pad zijn ook voor het ontwikkelen van een groepsgevoel. 

Voldoende reden om ook dit instrument weer nieuw leven in te blazen.  

 

Aanleiding 

Brabant wil behoren tot de top van Europese innovatie regio’s. Om deze toppositie te bereiken en te 

behouden is het ophalen van kennis en geïnspireerd worden door andere innovaties uit Europa 

essentieel. Estland is geselecteerd voor het werkbezoek vanwege het feit dat dit land zich sterk inzet 

voor een digitale samenleving. 

 

Estland geldt als het Silicon Valley van Europa. Kinderen leren er al jong programmeren, documenten 

- inclusief wetten - worden digitaal ondertekend en internet is een grondrecht. Het zorgt ervoor dat 

buitenlandse delegaties, ook vanuit Nederland, in de rij staan om te kijken hoe de Esten dat doen. En 

dat is niet verwonderlijk. 

Het voorheen straatarme Estland is door de verregaande digitalisering een aantrekkelijke plek 

geworden voor startende ondernemers. Per hoofd van de bevolking kent Estland (na IJsland en 

Ierland) de meeste startups van Europa. Zo werd videochatdienst Skype er ooit opgericht. 

 

Reis: 

Dit jaar van 25 t/m 28 oktober wordt er een reis gepland naar Estland. Dit vanwege het feit dat dit 

land zich sterk inzet voor een digitale samenleving. 

In de bijlage de opzet van het werkprogramma, verdere verfijning vindt de komende tijd nog in 

overleg met de organisatoren plaats. 

 

Deelname: 

Een aantal leden heeft reeds aangegeven deel te nemen aan deze reis. (zie bijgevoegde lijst). 

Om snel reisafspraken te kunnen maken is het nodig op korte termijn een definitieve lijst te hebben. 

Vraag: wie gaat er mee? (aanvulling op lijst). 

 

Kosten: 

Zoals uit de programmaopzet duidelijk wordt, is er sprake van een all-inclusive prijs. 

Een deel van de kosten (programma, eten, en dergelijke) worden gedragen door de provincie. 

Kosten deelnemers: € 1.500,- excl. BTW. 

 

 

 


