Kennislab voor Urbanisme – Summerschool Energiearmoede Drenthe
27 – 28 februari en 1 maart 2019
Programma (wijzigingen voorbehouden)
Datum / Samenvatting
tijd

Inhoud

Spreker

Locatie

27 feb

Dag 1

9.30

Ontvangst

Aankomst deelnemers op het Provinciehuis in Assen. Bagage alvast
in de bus verzamelen.

10.00

Welkom

Welkom door Provincie Drenthe

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra
(klimaat en energie)
Provincie Drenthe

Provinciehuis

10.45

Kennismaking

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

Jan-Willem Wesselink
(Kennislab voor Urbanisme)

Provinciehuis

11.30

Inleiding:
Dit is Drenthe

Wat is de provincie (staatkundig) en dit is de energieopgave waar
de provincie voor staat en dit vinden ze belangrijk. Maar ook voor
welke opgave staat de Provincie en waar wil de Provincie op
inzetten?

Charles Hussels
(Expeditieleider Energieneutraal
wonen in Drenthe, Provincie
Drenthe)

Provinciehuis

12.00

Vertrek naar …

We gaan op bezoek bij een gemeente. We lunchen onderweg.

12.45

Aankomst in…

13.00

Inspiratie

Energietransitie, hoe werkt dat?

13.30

Inspiratie

Wat is armoede? En wat doet het met je?

14.00

Inspiratie

En wat is dan energiearmoede? En wie krijgt daarmee te maken?
Wat betekent het voor mensen in hun dagelijkse leven?

Provinciehuis
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

14.30

Break

Even ademhalen

14.45

Inspiratie

Nieuwe technologie in de strijd tegen financiële risicogroepen.
- Over de smart city en het huishoudboekje.

Jan-Willem (Future City)

15.15

Energieshots

Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar energiearmoede
en de energietransitie. Welke projecten zijn er al? Waar ligt de
behoefte in Noord-Nederland en wat is er nog niet? Wat is het 'gat
in de markt'?

o.l.v. Jan-Willem & Wendolijn

17.00

Afronden, inpakken

Vertrek naar restaurant

18.00

Diner

We dineren met bestuurders en strategen van lokale gemeenten
en gaan met hen in gesprek over hoe zij aankijken tegen de
energietransitie en de sociale opgave. Voor welke uitdagingen
staan ze?

Met lokale gemeenten uit
Drenthe

20.00

Naar overnachtingslocatie

21.00

Terugblik op de dag

Elke deelnemer presenteert zijn/haar eigen, toegespitste,
probleemstelling. Daarna hebben we een gesprek over onze
ervaringen met armoede.

O.l.v. Jan-Willem & Wendolijn

28 feb

Dag 2

7.15

Ontbijt

8.00

Wat gaan we vandaag
doen?

8.30

Vertrek naar Hoogeveen

We gaan met de bus naar Hoogeveen.

9.15

Voorbereiden

We gaan vandaag in gesprek met inwoners van Hoogeveen over
wat de energietransitie voor hen betekent. Hoe spreek je de 'taal
van armoede'? Je krijgt tips van een (ervarings)deskundige) en met
je groep bereidt je voor wat je van de bewoners wilt weten.

10.15

In gesprek

Hoe denken inwoners van Hoogeveen over de energietransitie?
Wat betekent het voor hen persoonlijk en welke gevolgen heeft
het?

Studenten interviewen in kleine
setting (en in 6 rondes)
verschillende stakeholders over
hun belang en wensen.
De studenten hebben dit
voorbereid en komen goed
beslagen ten ijs.

12.15

Lunch

13.00

Omdenken

Van bevlogen omdenkers leren we hoe je kansen kunt zien in dat
wat kansloos lijkt en hoe je dit een succes maakt.
Wat kan er allemaal? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de
mogelijkheden en kansen?

Omdenkers

14.00

Werktijd

Tijd om jullie ideeën uit te werken en nog na te praten met de
omdenkers.

15.00

Workshop

Business-model-canvas sessie
In een workshop maken we stapsgewijs de plannen concreet en
onderbouwen we de businesscase.

17.00

Naar overnachtingslocatie Terug naar onze overnachtingslocatie.

18.00

Diner

Krachtvoer om er straks nog even tegenaan te kunnen

19.00

Workshop

Financieel advies
Je krijgt de kans om jullie eerste ideeën voor te leggen aan
financieringsspecialisten. Wat is financieel haalbaar en wat niet?

21.00

Terugkoppeling

Terugkoppeling in de vorm van een Programma van Eisen voor het
ontwerp.

22.00

Werktijd

Tijd om jullie ideeën uit te werken.

1 mrt

Dag 3

7.30

Ontbijt

Op de
overnachtingslocatie
RVO-adviseurs

8.00

Tas inpakken en opruimen Inpakken
Om 8.00 uur moeten de slaapkamers leeg zijn!
Spullen verzamelen in de bus.

8.30

Vertrek

We vertrekken naar het Provinciehuis in Assen

9.00

Werktijd

Verder werken in het Provinciehuis

9.00

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 met Jan-Willem en Wendolijn.

9.00

Werktijd

Presentatie en eindproduct afmaken.

Provinciehuis

12.00

Opruimen

We ruimen samen alles op

Provinciehuis

12.00
- 13.00

Lunch

Er staat lunch klaar in de werkruimte in het Provinciehuis.

Provinciehuis

13:00

Ontvangst deelnemers
slotevent

Slotevent Mini-congres 'De energietransitie betaalbaar voor
iedereen'
Een minicongres met politici en maatschappelijke organisaties.
Tijdens het minicongres presenteren de deelnemers hun analyse en
plan.
Daarna kijken we naar het vervolg: wie adopteert welk idee?

Provinciehuis

13:30

Welkom

Welkom & korte introductie over wat we afgelopen dagen hebben
gedaan en wat we vandaag gaan doen

Jan-Willem Wesselink

Provinciehuis

13.40

Welkom in Assen

Welkom door Provincie Drenthe.
Voor welke (sociale) energieopgave staat de provincie en waar wil
de Provincie op inzetten?

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra
(klimaat en energie)

Provinciehuis

Provinciehuis
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
o.l.v. Jan-Willem &
Wendolijn

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 plan uitvoerbaar? Deugt het onderliggende
businessmodel? >> Is rekening gehouden met de stakeholders? En
worden de belangen van de stakeholders goed uitgelegd?
>> Is het plan goed onderbouwd?
>> Is er een mooie balans tussen droom en daad?
>> Hoe is in de groep samengewerkt?
Maar bovenal wil de jury worden verrast!

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra
(klimaat en energie)

Provinciehuis

Meer juryleden volgen

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
/specialisten panel

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

Provinciehuis

Minicongres gaat ondertussen verder met een paneldiscussie
tussen specialisten en beleidsmakers over oplossing voor de sociale
energieopgave
16.30

And the winner is…

De jury maakt bekend welk idee heeft gewonnen (en waarom).

16.45

Vervolg

Hoe gaan we een vervolg geven aan deze plannen? Wie adopteert
een project?

17.00

Time to drink

Afsluiting met een hapje en drankje

Provinciehuis
o.l.v. Jan-Willem

Provinciehuis
Provinciehuis

