
       
 

Kennislab voor Urbanisme – Summerschool Maak Zuid-Holland Gelukkig 
27, 28 en 29 augustus 2018 
Programma (wijzigingen voorbehouden) 
 

 INHOUD >>>>    

Datum / 
tijd 

Samenvatting Inhoud Spreker Locatie 

27 aug  Dag 1    

9.30 Ontvangst  
 

 Hof van Sijthoff 
Doezastraat 1b,  
2311 GZ Leiden 
https://goo.gl/maps/sBTdqcuCx
AR2  

10.00 Welkom  Welkom door Provincie Zuid-Holland 
 
 

Aron Duindam 
Provincie Zuid-Holland 

Hof van Sijthoff 
 

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

Jan-Willem Wesselink Hof van Sijthoff 
 

11.30 Inleiding:  
Dit is Zuid-Holland 

Wat is de provincie (staatkundig) en dit vindt de Provincie belangrijk, 
en dit zijn de opgaven. 

Jan van Ginkel 
(concerndirecteur/loco-
provinciesecretaris bij de 
Provincie Zuid-Holland) 

Hof van Sijthoff 
 

11.50 Inleiding: Geluk Wat maakt mensen gelukkig?  
 

Akshaya de Groot 
Geluksdoctorandus  

Hof van Sijthoff 
 

12.10 Lunch   Hof van Sijthoff 
 

13.10 Inleiding: Sociaal Hoe maak je mensen sociaal? Hoe ziet de ideale sociale samenleving 
eruit? Wat wordt de toekomst?  

Bernhard ter Haar  
(Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
Directoraat-Generaal Sociale 
Zekerheid en Integratie) 

Hof van Sijthoff 
 

13.30 Inleiding: Voedsel In Zuid-Holland is er een spanningsveld tussen voedselproductie en -
consumptie, gezondheid en duurzaamheid. Hoe gaan we Zuid-
Holland in de toekomst lekker voeden? 

Ted Duijvestijn  
(Duijvestijn Tomaten) 

Hof van Sijthoff 
 

13.50  Vragenvuurtje  Hof van Sijthoff 
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In 4 rondes van 7 minuten leggen de deelnemers de ‘meesters’ het 
vuur aan de schenen over het onderwerp van de lezing. 

 

14.20 Aan het werk  Je maakt kennis met je eigen groep waarmee je drie dagen werkt aan 
een visie. De opdracht: kom er in ca. 30 minuten achter wat jullie 
bindt en aan welk thema jullie willen werken. 
 
Wat heb je geleerd en wat vind je het lekkerste idee voor Zuid-
Holland?  

Judith Schueler 
(Directeur ACCEZ) 
 
 

Hof van Sijthoff 
 

15.50 Terugkoppeling  Presenteren: wat vind je het meest briljante idee?  
  

 Hof van Sijthoff 
 

16.30 Workshop  Smaaksensatie! Wat is nou lekker? En wat echt niet? Wat geeft een 
goeie bijsmaak?  

 Hof van Sijthoff 
 

18.00 Diner We eten bij Restaurant Het Prentenkabinet   Het Prentenkabinet 
Kloksteeg 25, 2311 SK Leiden 
https://goo.gl/maps/WJXpWyzT
dZr  

20.00 Excursie  We gaan het Zuid-Holland van vroeger ontdekken in Leiden. Een gids 
neemt ons mee terug in de tijd en door de stad. 

Aron Duindam 
(Leidenaar, Zuid-Hollander  
en werkzaam bij Provincie  
Zuid-Holland) 

 

21.00 Naar 
overnachtingslocatie 

  Scoutcentrum "De Eendenkooi" 
Marie Heinenweg 6 2533 SX Den 
Haag 
https://goo.gl/maps/g5FrzodTrG
x  

28 aug  Dag 2     

7.15 Ontbijt    Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

8.00 Wat gaan we vandaag 
doen? 

  Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

8.15 Vertrek naar 
Dordrecht 

We gaan met de bus naar Dordrecht. We sluiten hier aan bij de 
Zomertoer van de Provincie Zuid-Holland. 

 EGM architecten 
Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht 
https://goo.gl/maps/tuTwc777B
TA2  

9.15 Voortgangs-
presentaties 

In 5 minuten-presentaties presenteren we de plannen tot nu toe. Summerschool deelnemers EGM architecten 
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9.30 Omdenken Van bevlogen omdenkers leren we hoe je kansen kunt zien in een 
gebied dat kansloos lijkt en hoe je dit een succes maakt.  

Frans Taminau  
(Masters that Matter) 
 
Jurgen van der Heijden  
(senior adviseur duurzame 
gebiedsontwikkeling bij AT 
Osborne) 
 
Ingmar Creutzburg  
(Unchain the Tigers) 
 

EGM architecten 
 

10.30   In speeddates gaan we in gesprek met maatschappelijke organisaties 
van Zuid-Holland.  

 EGM architecten 
 

12.00 Speeddatelunch Tijdens de lunch ontmoeten we meer stakeholders vanuit de 
gemeentes in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden. 
 

 Nationaal Onderwijsmuseum 
Burgemeester de Raadtsingel 97, 
3311 JG Dordrecht 
https://goo.gl/maps/n9eakBgxi3
E2  

13.00 De straat op We gaan de straat op in Dordrecht en vragen de man van de straat 
wat echt lekker is en testen onze ideeën. Hiervan maak je een vlog.  
 
Onze thuisbasis is Lunchroom Den Witten Haen. Hier kun je 
tussendoor ook werken.  
 

 
 
 

Binnenstad van Dordrecht 
 
Thuisbasis: 
Lunchroom Den Witten Haen 
Groenmarkt 19b 
3311 BD Dordrecht 
https://goo.gl/maps/y4XRzuuvm
582  

15.15 Verzamelen  We verzamelen bij Lunchroom Den Witten Haen. En rijden dan terug 
naar de verblijflocatie.  

 Lunchroom Den Witten Haen 

15.30 Vertrek naar Den 
Haag 

We rijden terug naar onze verblijfslocatie.   

16.45 Terugkoppeling Wat leeft erop straat? 
 

 Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

17.30  Diner BBQen op het scoutingterrein  Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

19.00 Workshop Stakeholderanalyse Harco van der Hil  
van Great Strategy 

Scoutcentrum "De Eendenkooi" 
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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? 

 Terugkoppeling Terugkoppeling van de stakeholdersnanalyse (in de vorm van een 
Programma van Eisen voor het ontwerp) 

 Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

21.00 Werktijd  
 

 Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

29 aug Dag 3    

7.30 Ontbijt    Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

8.00 Tas inpakken Inpakken 
Om 9.00 uur moet de slaapzaal leeg zijn!  
Spullen verzamelen in de bus. 

 Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

8.45 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 8:45 en 10:30 kun je je 
presentatie oefenen aan Jan-Willem en Wendolijn.  

Jan-Willem Wesselink 
Wendolijn Beukers 

Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

9.00 Werktijd Presentatie en eindproduct afmaken.  Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

12.00 Opruimen We ruimen samen alles op  Scoutcentrum "De Eendenkooi" 

12.30 Vertrek naar Den 
Haag 

Naar het Provinciehuis in Den Haag    

12.30 Lunch  We lunchen in de bus   

13:00 Ontvangst 
deelnemers slotevent 

Slotevent 
Tijdens een speciaal slotevent presenteren de deelnemers hun 
analyse en visie (de jury houdt een voorbespreking 

 Provinciehuis 
Zuid Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
https://goo.gl/maps/xbjSTbx5AP
n 

13:30 Welkom Jan-Willem Wesselink  Provinciehuis 
 

13.40 Welkom in Zuid-
Holland 
 

Paneldiscussie met de jury  
 
 

 Provinciehuis 

13:50 Dit is de jury 
 

We stellen de jury voor en de jury vertelt waar zij op let. 
Wij vragen de jury te letten op volgende punten: 
>> Is het vernieuwend en 10x beter? 
>> Is het een wel een visie (en geen plan)? 

Gedeputeerde Adri Bom-
Lemstra (Provincie Zuid-Holland) 
 

Provinciehuis 
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>> Worden de belangen van de stakeholders goed uitgelegd? 
>> Is er een mooie balans tussen droom en daad? 
>> Hoe is in de groep samengewerkt? 
>> Maar bovenal wil de jury worden verrast! 
 

Nel de Jager (zelfstandige 
winkelgebiedmanager) 

14.00 Dit zijn de 
deelnemers 
 

De deelnemersgroepen presenteren zich via een pecha kucha aan de 
jury. 
 
De groepen maken naast de pecha kucha een vormvrij op internet te 
publiceren product dat hun plan weergeeft. 
 

 Provinciehuis 

15.30 Lessons learned Wat heb je geleerd deze summerschool? Wat neem je mee naar 
huis?  
 

 Provinciehuis 

16.00 Juryberaad 
 

De jury trekt zich terug om tot een oordeel te komen.  Provinciehuis 

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

 Provinciehuis 

17.00 Time to drink 
 

Afsluiting met een hapje en drankje  Provinciehuis 
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