
       
 

Kennislab voor Urbanisme – Summerschool Energiearmoede Drenthe 
27 – 28 februari en 1 maart 2019  

 
Programma (wijzigingen voorbehouden) 
  

Datum / 
tijd 

Samenvatting Inhoud Spreker Locatie 

27 feb Dag 1       

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

  Provinciehuis 
Westerbrink 1  
9405 BJ Assen 

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  

12.15  Vertrek naar 
Duurzaamheidscentrum 

De gemeente Assen ontvangt ons in hun Duurzaamheidscentrum  
 

  Duurzaamheidscentrum 
Bosrand 2, 9401 SL 
Assen 

12.30 Lunch  Food for thought   Duurzaamheidscentrum 
 

13.00 Inspiratie Energietransitie, hoe werkt dat?  Michiel Kirch 
Algemeen directeur TKI Urban 
Energy, Topsector Energie 
 

Duurzaamheidscentrum 
  

https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
http://linkedin.com/in/michiel-kirch-7557133
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852


       
 

13.30 Inspiratie Wat is armoede? Hoe kom je in de armoede terecht? Wat doet het 
met je als mens? En hoe zorgt het 'recht' voor armoede?   
 

Gijsbert Vonk  
(Hoogleraar 
socialezekerheidsrecht bij de 
Rijksuniversiteit Groningen) 

Duurzaamheidscentrum 
  

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

Koen Straver  
(onderzoeker energiearmoede bij 
ECN) 

Duurzaamheidscentrum 
 

14.30 Break Even ademhalen   Duurzaamheidscentrum 
 

14.30 Reflectie Je maakt kennis met je eigen groep waarmee je drie dagen werkt 
aan een oplossing. 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 valt je op?  

o.l.v. Jan-Willem & Wendolijn Duurzaamheidscentrum 

15.00 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'?  
We gaan in gesprek met interessante initiatieven die zich inzetten 
om de energietransitie voor iedereen haalbaar te maken. 

Met verschillende energie-
initiatieven: 
Marco van Dalfsen – KAW 
Yang Soo Kloosterhof – 
MijnEnergievoordeel & 
Powerchainger 
Willem Poterman – Hanzenet 
Charlotte Vagevuur - TASK 
Martijn Boer - De 
Voorzieningenwijzer 
Niels Kranenburg - De 
Energiebank 
Sylvia Breukers - Duneworks 
Susanne Agterbosch - PON 

Duurzaamheidscentrum  

17.00 Reflectie Wat heb je vanmiddag gehoord? Wat heb je niet gehoord? Waar 
zit volgens jullie de uitdaging? Wat wil je weten van de lokale 
gemeentes die je straks gaat spreken?  

In groepen Duurzaamheidscentrum 
  

17.30 Ontvangst Ontvangst lokale gemeenten in het Duurzaamheidscentrum.   Duurzaamheidscentrum 

https://www.linkedin.com/in/gijsbert-vonk-26089118/
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://www.linkedin.com/in/koen-straver-54a69412/
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852


       
 

 

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 

Duurzaamheidscentrum 
 

20.00 Naar overnachtings- 
locatie 

We overnachten op boerderij De Veldhoeve in het historische 
Orvelte.   

  IVN De Veldhoeve 
Zuideresweg 10 
9441 TZ Orvelte 

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  IVN De Veldhoeve 
 

28 feb Dag 2       

7.15 Ontbijt      IVN De Veldhoeve  

8.00 Wat gaan we vandaag 
doen? 

    IVN De Veldhoeve 
  

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. 

Anita en Roxana 
Ervaringsdeskundigen en 
studenten van de opleiding 
Generatiearmoede en Sociale 
uitsluiting 

Buurtcentrum Het 
Knooppunt Jan 
Dekkerstraat 1b 7902 
JG Hoogeveen 
  

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. 

Buurtcentrum Het 
Knooppunt 

  

https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2
https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2
https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2
https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2


       
 

12.15 Lunch   Food for thought   Buurtcentrum Het 
Knooppunt 

  

13.00 Rijden naar locatie       

13.45 Creatieve werksessie Vanmiddag gaan we alle ideeën die jullie hebben verzameld 
omvormen naar briljante plannen! 
In een creatieve werksessie gaan we van probleem naar idee en 
zoeken we naar oplossingen.   

o.l.v. Wij Denken Creatief IVN De Veldhoeve 
Zuideresweg 10 
9441 TZ Orvelte 

16.00 Pitches We pitchen onze oplossing aan de groep, die feedback geeft  o.l.v. Wij Denken Creatief  IVN De Veldhoeve 

16.30 Workshop Innovation Maze sessie 
In een workshop maken we stapsgewijs de plannen concreet en 
onderbouwen we de businesscase. 

 o.l.v. Wij Denken Creatief IVN De Veldhoeve 

18.00  Diner Krachtvoer om er straks nog even tegenaan te kunnen. 
  

  IVN De Veldhoeve  

19.00 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?  

Jeanette Kram 
(Kram & Meersma SHVO)  
  
Marcel Buitenhuis 
(BuitenhuisInterimEnergie) 
  
Caro Agterberg 
(DutchBlue) 
  
Adriaan Pals  
(Betekenis Economie & Toolbox 
Emmen) 
  

IVN De Veldhoeve  

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

  IVN De Veldhoeve  

22.00 Werktijd Tijd om jullie ideeën verder uit te werken.   IVN De Veldhoeve  

https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2
https://goo.gl/maps/jtq6JFwuKcT2
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://www.linkedin.com/in/jeanettekram/
https://www.linkedin.com/in/marcelbuitenhuis/
https://www.zuiderlucht.eu/zonne-energie-met-wow-factor/
https://www.linkedin.com/in/adriaanpals/
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o


       
 

1 mrt Dag 3       

7.30 Ontbijt       IVN De Veldhoeve 
 

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

   IVN De Veldhoeve 
 

8.30 Vertrek  We vertrekken naar het Provinciehuis in Assen     

9.00 Werktijd Verder werken in het Provinciehuis   Provinciehuis 
Westerbrink 1  
9405 BJ Assen 

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.  

o.l.v. Jan-Willem & 
Wendolijn  

Provinciehuis  

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?  

  Duurzaamheidscentrum 
Bosrand 2, 9401 SL 
Assen 

13:30 Welkom Welkom & korte introductie over wat we afgelopen dagen hebben 
gedaan en wat we vandaag gaan doen 

Jan-Willem Wesselink Duurzaamheidscentrum 
 

https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/Fc5mN2C8H5o
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/bgmDCd3Rdbz
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852


       
 

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) 

Duurzaamheidscentrum  

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) 
 
Oetra Gopal 
(wethouder gemeente Tynaarlo) 
  
Meer juryleden volgen binnenkort 

Duurzaamheidscentrum 
 

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. 

  Duurzaamheidscentrum 
 

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

  Duurzaamheidscentrum 
 

16.00 Juryberaad 
/specialisten panel  
  

De jury trekt zich terug om tot een oordeel te komen. 
  
Minicongres gaat ondertussen verder met een paneldiscussie 
tussen specialisten en beleidsmakers over oplossing voor de sociale 
energieopgave 

  Duurzaamheidscentrum 
 

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

  Duurzaamheidscentrum 
 

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

o.l.v. Jan-Willem Duurzaamheidscentrum 
 

17.00 Time to drink 
  

Afsluiting met een hapje en drankje   Duurzaamheidscentrum 
 

https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852
https://goo.gl/maps/6Qd7ixA9X852


       
 

 


