Kennislab voor Urbanisme – Summerschool Ontwerp de nieuwe norm voor de groene tuin
21, 22 en 23 oktober 2020
Programma (wijzigingen voorbehouden)
Datum / Samenvatting
tijd

Inhoud

21 okt

Dag 1

9.00

Start van de dag

We starten de dag lekker in de buitenlucht. Maak een wandeling of
fietstocht door je buurt.
Opdracht: maak een foto van een plek waar je blij van wordt.

10.00

Welkom

Welkom door Stichting Steenbreek

10.15

Kennismaking

11.00

Inleiding:
Dit is Steenbreek
Inspiratie:
De grote opgaven

Wat gaan we doen? En wie is wie? We stellen onszelf aan elkaar
voor.
Visie, missie, acties van Stichting Steenbreek

11.30

Wat zijn de grote opgaven (klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie
etc) waar we voor staan

12.00

Lunch

13.00

Inspiratie:

13.30

Inspiratie

Maak een lekkere lunch voor jezelf en loop even een rondje door je
buurt.
Hoe kan groen daarbij helpen?
>> welke tools beschikbaar voor deelnemers
En wat kunnen woningcorporaties en huurders daarmee?

13.30

Inspiratie

Hoe kunnen we de impact van groen meten en voorspellen?

14.30

Aan het werk

Je maakt kennis met je eigen groep waarmee je drie dagen werkt aan
de hoofdvraag:
Hoe kunnen woningcorporaties een nieuwe groene norm stellen voor
de tuinen van hun huurwoningen en zo bijdragen aan het

Spreker

Henk Jense
Stichting Steenbreek
Wendolijn Beukers
Kennislab voor Urbanisme
Henk Jense
Stichting Steenbreek
Margot Ribberink
Ambassadeur van Duurzaamheid
en Klimaat

Lodewijk Hoekstra
NL Greenlabel
Groene Huisvesters
Joost Verhagen
Cobra

klimaatbestendig maken van de leefomgeving, het bevorderen van
biodiversiteit en sociale cohesie in de woonomgeving?
De opdracht: Bespreek samen wat je opviel in de inspiratiesessies en
welke lessen heb je geleerd? Kom er in ca. 45 minuten achter wat
jullie bindt en aan welk thema jullie willen werken.
Oefening 1 (15 min): Leer je groepje kennen.
a.
Werk uit op een post-it: Wat sprak je aan in de verhalen die
je hebt gehoord.
b.
Als je vindt dat het jouw beurt is lees je voor wat je hebt
opgeschreven en plak je de postit op het A3 dat voor je ligt
c.
Tussen elke spreker is het 5 sec stil, dan komt de volgende
Oefening 2 (15 min): zoek uit welke lessen je hieruit kunt trekken.
Stel elkaar vragen over de post-its uit de eerste oefening. Schrijf de
antwoorden op op het vel. Ga eerst twee keer met de klok mee rond,
zodat iedereen aan de beurt is geweest. Ga daarna echt met elkaar in
gesprek. Zorg ervoor dat je uitkomt tot 1 vraag.

15.30

Pitches

16.00

In gesprek

Oefening 3 (15 min): Maak van je resultaten uit oefening 2 een pitch
van max 3 minuten waarin je jullie belangrijkste lessen deelt.
Maak een top 3, waar liggen kansen, wat willen jullie onderzoeken?
Waar zit volgens jullie het laag hangend fruit. En aan welk thema
willen jullie komende dagen werken?
Elke groep pitched in max 3 min – we timen dit. Jullie krijgen
feedback op de ideeën.
In speeddates gaan we in gesprek met woningcorporaties, groen
organisaties en andere stakeholders om te ontdekken wat er al
gebeurd en waar hun belang ligt.

Woningcorporaties door heel NL
Wonen in Midden-Delfland
Anneke van Veen
Bureau van Veen

18.00

Diner

Diner

19.00

Groene initiatieven

Welke groene initiatieven zijn er al? We nodigen allerlei toffe
bottom-up initiatieven uit en gaan met hen in gesprek. We willen
weten wat zij doen en waar ze tegenaan lopen.

Met groene bottom-up
initiatieven:
Urgenda - Hanneke van
Ormondt
Vergroen je leven – Kitty Schieck
Cool down the city - Charlotte
van der Heiden
IVN Natuureducatie – Linda
Ijmker
Guerilla gardeners – Jenny van
Gestel

22 okt
8.30

Dag 2
Ochtendwandeling

9.00

Start programma

9.00

Presentaties

In 5 minuten-presentaties presenteren we de plannen tot nu toe.

9.30
10.00

Voorbereiding
Speeddates

Voorbereiden stakeholdersanalyse
In speeddates gaan we in gesprek met gemeentes en provincies om
te ontdekken waar hun belang ligt.

We starten de dag lekker in de buitenlucht. Maak een wandeling of
fietstocht door je buurt.
Opdracht: maak een foto van een versteende tuin, in de middag ga je
langs bij de bewoner om in gesprek te gaan.

Met gemeentes en provincies
Nijmegen – Sjoerd de Vreng
Amersfoort - Eveline Beukema
Consulent Stichting Steenbreek
Provincie Gelderland

12.00

Lunch

13.00

In gesprek

15.00

Terugkoppeling

15.30

Workshop

17.30
19.00

Diner
Workshop

21.00

Terugkoppeling

21.30

Werktijd

23 okt
8.30

Dag 3
Ochtendwandeling

9.00

Werktijd

9.00

Leren presenteren

11.30
13:15

Lunch
Online inloop

13:30

Welkom

13.40

Welkom door
Stichting Steenbreek

In gesprek met huurders over hun tuin. We geven hun advies en tips
over hoe ze hun tuin eenvoudig kunnen vergroenen.
Wat leeft er onder de stakeholders die je vandaag en gister hebt
gesproken? Dat doen we in korte pitches.
Stakeholderanalyse
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,
Great Strategy

Vervolg Stakeholderanalyse
Terugkoppeling van de stakeholdersanalyse (in de vorm van een
Programma van Eisen voor het ontwerp)

Een korte wandeling of misschien een toch maar een rondje
hardlopen, want het wordt een drukke dag!
Presentatie, eindproduct en vlog afmaken.
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.
Lunchen
Slotevent
Tijdens een online slotevent presenteren de deelnemers hun analyse
en visie.
>> We organiseren dit slotevent in Zoom.
>> We houden een voorbespreking met de jury in een breakoutsessie
Welkom bij het Slotevent
Welkom door Stichting Steenbreek

Jan-Willem Wesselink
Wendolijn Beukers
Kennislab voor Urbanisme

Jan-Willem Wesselink
Kennislab voor Urbanisme
Roel van Dijk
Directeur Stichting Steenbreek

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)?
>> 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!

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.

15.30

Lessons learned

Wat heb je geleerd deze summerschool? Wat neem je mee naar
huis?

16.00

Juryberaad

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

16.30

And the winner is…

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

17.00

Time to drink

Afsluiting met een hapje en drankje

Roel van Dijk - Stichting
Steenbreek
Groene Huisvesters
Gemeente/provincie
Huurder

