
 INHOUD >>>>    

4 juli Ochtend: oriëntatie Inhoud (wijzigingen voorbehouden) Spreker Locatie (+ route in 
googlemaps) 

10.00  Ontvangst in Hoogeveen met koffie en thee 
 

 Raadhuis Hoogeveen 
Burgerzaal 
Raadhuisplein 1 
7901 BP Hoogeveen 
https://goo.gl/maps/Ln2FA
Pe33TT2  
 

10.30 Welkom Welkom door  
Gemeente Hoogeveen 
 

Burgemeester Karel Loohuis 
Gemeente Hoogeveen 

Raadhuis Hoogeveen 

10:45 Kennismaking Wat gaan we doen? En wie is wie? We stellen onszelf aan elkaar 
voor.  

Jan-Willem Wesselink Raadhuis Hoogeveen 

11:30 Inleiding   Hoogeveen in vogelvlucht 
Waar zijn we? Wat speelt er hier? Welke ruimtelijke, sociale en 
economische ontwikkelingen moeten we rekening mee houden 
bij het ontwerp van het veilige energielandschap?  

Kees Boer 
Projectleider Waterstofwijk 
Hoogeveen 

Raadhuis Hoogeveen 

11:45 Inleiding Wat is waterstof?  
Wat is waterstof? Hoe veilig is waterstof? En wat zijn de risico’s 
om waterstof toe te passen in de waterstofwijk in Hoogeveen. 

Dirk van Dijken 
Veiligheidsregio 

 

12:00 Koffiebreak    

12:10 Inleiding   Inleiding op de Omgevingswet Wat gaat er in 2021 veranderen? 
Wat vraagt dat van de professionals?  

Marco Rams 
Aan de slag met de 
omgevingswet 

Raadhuis Hoogeveen 

12:25  Omgevingsveiligheid, wat is dat? En hoe werkt de Omgevingswet 
daarin door? Het Ministerie I&W legt uit wat wel en niet kan (nu 
en onder de Omgevingswet) 

Tonia Nagtegaal 
Ministerie I&W 

Raadhuis Hoogeveen 

12:45 Lunch  We nemen een lunchpakketje mee voor onderweg en lopen naar 
De Tamboer 

 Onderweg 

13.00 Inloop  Minicongres Waterstof is de toekomst  
Waarom energietransitie; hoe en wat met waterstof;  
Met de beste voorbeelden van toepassing van waterstof 
 

Wendolijn ontvangt gasten + 
sprekers 
 

Cultuurhuis 
De Tamboer 
Hoofdstraat 17, 7902 EA 
Hoogeveen 
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https://goo.gl/maps/VbY16
fUmC632 

13.15 Welkom Welkom op het minicongres ‘Waterstof is de toekomst’ 
  

Jan-Willem Wesselink 
Kennislab 

Cultuurhuis 
De Tamboer 
 

13.20 Context Introductie Casus waterstofwijk Hoogeveen Nijstad-Oost  
 

Kees Boer 
Projectleider Waterstofwijk 
Hoogeveen 

Cultuurhuis 
De Tamboer 
 

13.30 Waterstof  De energietransitie en waterstof in het Noorden 
Waarom de energietransitie en waarom kiest het Noorden voor 
waterstof? Wat als waterstof de toekomst is? Hoe ziet die 
toekomst er dan uit? Ook vanuit maatschappelijk oogpunt?  
 
 

dr. Koos Lok (Energy Valley) 
& Jan Pereboom (JP-
Energiesystemen) 

Cultuurhuis 
De Tamboer 
 

15.15 Koffiebreak    

15.30 Lezing 4 Nieuwe toepassingen van waterstof 
Hoe ga je om met nieuwe toepassingen van waterstof? En wat 
zijn de randvoorwaarden?  

dr. Koos Lok (Energy Valley) 
& Jan Pereboom (JP-
Energiesystemen) 

Cultuurhuis 
De Tamboer 
 

17.00 Afsluiting & Borrel Einde programma  
en start borrel  

 Cultuurhuis 
De Tamboer 
 

17.45  Einde gemeenschappelijke programma – 
summerschooldeelnemers gaan verder met eigen programma 

  

17:45 Vertrek met fiets  
 

Naar restaurant Het Postkantoor 
We vertrekken met de fiets  naar het restaurant 

 Restaurant Het Postkantoor 
Van Echtenstraat 35, 7902 
EK Hoogeveen 
https://goo.gl/maps/QEcUX
iD3MkN2  

17.50 Aankomst restaurant Relaxtijd met een drankje   Restaurant Het Postkantoor 

18:30 Diner We eten in Restaurant Het Postkantoor   Restaurant Het Postkantoor 

19:30 Risico-workshop Perceptie van risico 
Risico is een abstract begrip dat vaak leidt tot ongefundeerde 
angst. Hoe werkt het? En hoe moet je er mee omgaan? 
En is de omgevingswet nu risico verhogend of niet? 

Anne Michiels van Kessenich 
 

Restaurant Het Postkantoor  

20:30 Inpakken en vertrek 
naar de boerderij 

Vertrek naar boerderij 
Met de fiets vertrekken we naar de boerderij 

 Steenbergerhoeve 
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21.00 Aankomst boerderij  Aankomst op de Steenbergerhoeve 
Indeling kamers en even opfrissen  
 

 Steenbergerhoeve 

21.30 Werktijd 
 

Voorbereiden presentatie 
In themagroepen trekken de deelnemers conclusies uit het 
geleerde. Ze bereiden dit voor in een presentatie. 

 Steenbergerhoeve 

22.00 Presentaties Terugkoppeling 
We presenteren de uitkomsten van vandaag aan elkaar in 
groepjes. Wat viel op? Wat zijn de belangrijkste lessen? N.a.v de 
presentatie hebben we een kort gesprek.  
 
5 min per groep 

 Steenbergerhoeve 

22.30 Werktijd Uitleg over de volgende dag en tijd voor voorbereiding van de 
stakeholdersbijeenkomst.  

 Steenbergerhoeve 

5 juli     

7.00 Hardlopen Voor de liefhebbers  Steenbergerhoeve 

7:30 Ontbijt Ontbijt   Steenbergerhoeve 

8.15 Start 
 

Wat gaan we vandaag doen? 
 

 Steenbergerhoeve 

8:30 Vertrek Naar Hoogeveen – Nijstad op de fiets.   Familie Neutel 
Boerderij The Princess 
Nijstad 11A, 7909 HS 
Hoogeveen 
https://goo.gl/maps/BnB51
NMLzws  

8:45 Aankomst Aankomst in Hoogeveen – Nijstad bij Boer Neutel  Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

9:00 Rondleiding Rondleiding op de boerderij van Familie Neutel  Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

9:30 Tips  Pains & gains 
Tips & tricks van Harco van der Hil voor het interviewen van de 
stakeholders. Hoe kom je erachter wat de ‘pains’ en de ‘gains’ zijn 
van de verschillende stakeholders?  

Harco van der Hil, strateeg, 
adviseur en sparringpartner 
Great Strategy.   

Familie Neutel 
Boerderij The Princess 
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10:00 Met lokale 
stakeholders in 
gesprek 

Stakeholdersbijeenkomst 
Elke stakeholder wordt kort geïnterviewd als een introductie aan 
de groep jongprofessionals. (Mogelijke) vragen daarbij zijn: 
>> Waarom bent u een stakeholder? / Wat is uw belang in dit 
gebied?  
>> Wat vindt u belangrijk als het gaat om de toekomst van 
Hoogeveen en Noord-Nederland? 
>> Op welke manier draagt u dit uit?  
>> Met welke andere stakeholders trekt u hierin samen op?  
 

 Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

 Individueel vervolg Studenten interviewen in kleine setting (en in 5  rondes) 
verschillende stakeholders over hun belang en wensen 
De studenten hebben dit voorbereid en komen goed beslagen ten 
ijs. 

 Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

 Plenaire 
terugkoppeling 

Een korte plenaire afsluiting van de stakeholdersbijeenkomst.   Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

12:30 Lunch Buffet  Familie Neutel 
Boerderij The Princess 

13:15 Op de casuslocatie De waterstofwijk in Nijstad 
Wat gaat er gebeuren in Nijstad en hoe gaat de waterstofwijk 
eruit zien?  

David de Kool 
Stedenbouwkundige bij Atelier 
Dutch 

Op bouwlocatie in Nijstad 
(let op: in het weiland) 

13.45 Fietsen We vertrekken per fiets naar de NAM locatie Ten Arlo  NAM locatie Ten Arlo 
Koedijk 2 
7908 TA Hoogeveen 
https://goo.gl/maps/1Q89
AWKJ7X42  

14.00 Ontvangst + 
Rondleiding 

We krijgen een rondleiding over de fabriek van de NAM  NAM locatie Ten Arlo 
 

16.00 Terug naar de 
Steenbergerhoeve 

We fietsen terug naar de Steenbergerhoeve   

16.15 Aankomst op de 
Steenbergerhoeve 

  Steenbergerhoeve 

16.30 Workshop Probleemanalyse 
In een workshop maken we stapsgewijs een probleemanalyse. 
Wat is de echte opgave in dit gebied? Wat is de job-to-be-done 
per stakeholder? 

Harco van der Hil Steenbergerhoeve 
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18.00  Terugkoppeling van de stakeholdersnanalyse (in de vorm van een 
Programma van Eisen voor het ontwerp) aan het ministerie en de 
gemeente.  

 Steenbergerhoeve 

19.00 Diner BBQ op de Steenbergerhoeve  Steenbergerhoeve 

 Gesprek Wat is succes? En hoe heb je succes in werk?  
Informatie over de traineeships bij het Ministerie van  I&W en 
Kennislab voor Urbanisme 

Jan-Willem Wesselink 
Tonia Nagtegaal 

Steenbergerhoeve 

20.00 Workshop Visievorming 
Start BMC-sessie. Het Business Model Canvas is een hulpmiddel 
om te toetsen of een idee klopt. In een werksessie gaan we ermee 
aan de slag. 

Harco van den Hil  
 

Steenbergerhoeve 

22:00 Werktijd We werken verder aan het ontwerp en de presentatie.   Steenbergerhoeve 

6 juli Ochtend: concept Inhoud (wijzigingen voorbehouden)   

7.30 Ontbijt   Steenbergerhoeve 

8.00 Tas inpakken Inpakken 
Om 9.00 uur moeten alle kamers en woonkamers leeg zijn! 
Spullen verzamelen in de Jagershut naast de slaaplocatie 

 Steenbergerhoeve 

8:30 Leren presenteren Presentatie oefenen 
Pecha Kucha is Japans voor prietpraat. In het Nederlands 
betekent het dat je in 6.40 minuten een presentatie geeft van 20 
slides. Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Tussen 8:30 en 10:30 kun 
je je presentatie oefenen aan Jan-Willem en Wendolijn.  

Jan-Willem Wesselink 
Wendolijn Beukers 

Steenbergerhoeve 
in de Jagershut 

8:45 Werktijd   Steenbergerhoeve 
in de Jagershut 

11:00 Opruimen We ruimen samen alles op voordat we per fiets vertrekken naar 
Hoogeveen 

 Steenbergerhoeve 
in de Jagershut 

11:30 Lunch en vertrek naar 
HoogeveenOnderweg 
lunchen we.  

Op de fiets  Steenbergerhoeve 

12:30 Aankomst Aankomst bij Vue Cinemas in Hoogeveen  Vue Cinemas Hoogeveen 
Van Echtenstraat 35, 7902 
EK Hoogeveen 
https://goo.gl/maps/kQR1J
CpdpbA2  
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13:00 Ontvangst deelnemers 
slotevent 

Slotevent 
Tijdens een speciaal slotevent presenteren de deelnemers hun 
analyse en ontwerp 

 Vue Cinemas 

13:30 Welkom Jan-Willem Wesselink  Vue Cinemas 

13.40 Omgevings-wet De omgevingswet en omgevingsveiligheid 
Hoe ga je met omgevingswet en omgevingsveiligheid aan de slag? 
Welke rolverandering levert dat op? 
 
Maar ook (via een gesprek) wat hebben de deelnemers aan de 
summerschool geleerd over de omgevingswet en 
omgevingsveiligheid? Wat zijn hun adviezen aan het Ministerie? 
 

Arie-Jan Arbouw 
Ministerie I&W 

Vue Cinemas 

14:00 De case Introductie op het casusgebied.  Kees Boer 
Gemeente Hoogeveen 

Vue Cinemas 

14:10 Dit is de jury 
 

We vragen de jury te letten op de volgende aspecten: 
>> Is het een integrale oplossing? 
>> Is het vernieuwend en 10x beter? 
>> Houdt het rekening met de fysieke, sociale, economische en 
veiligheidskundige consequenties? 
>> Is het plan uitvoerbaar? Deugt het onderliggende 
businessmodel? Is rekening gehouden met de stakeholders? 
>> Is het plan goed onderbouwd? 
>> Hoe is in de groep samengewerkt? 
>> Wordt u blij van het plan? 
 
Maar bovenal wil de jury worden verrast! 

 Vue Cinemas 

14.30 Dit zijn de studenten 
 

De studentengroepen presenteren zich via een pecha kucha aan 
de jury. 

De jury bestaat uit: 
 
Gert Vos  
Wethouder Duurzaamheid  
Gemeente Hoogeveen 
 
Kees Boer 
Gemeente Hoogeveen 
 
Arie-Jan Arbouw 

Vue Cinemas 
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Ministerie I&W 
 
Tonia Nagtegaal 
Ministerie I&W 

16.15 Juryberaad De jury trekt zich terug om tot een oordeel te komen.  Vue Cinemas 

16.30 And the winner is… De jury maakt bekend welk idee heeft gewonnen (en waarom).  Vue Cinemas 

16.45 Time to drink Afsluiting met een hapje en drankje  Vue Cinemas 
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