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AANMELDFORMULIER

klik hier om u aan te melden 

19.00 INLOOP EN REGISTRATIE

19.30 START PROGRAMMA

Ada Grootenboer (burgemeester Goeree-Overflakkee) opent het congres. Kees Stob (Public Result)
licht het programma toe en Daan Quakernaat (Public Speaker) vertelt over kathedralen bouwen op 
Goeree-Overflakkee.

20.30 PAUZE

20.45 PITCHES

De energie van samenwerken, SmartWater  
Adam van Heest, rector CSG Prins Maurits en lid van de stuurgroep SmartWater, vertelt over de 
noodzaak van nieuwe economische impulsen in een anticipeerregio: van aanpak naar resultaten, en 
naar een vervolg! 

De transitie naar een nieuwe duurzame samenleving 
Duurzaamheid is de grootste uitdaging van Nederland de komende decennia. Hoe pakken we dit aan? 
Jan van Ginkel, concerndirecteur en loco-secretaris van de provincie Zuid-Holland deelt zijn visie en 
ervaringen.

De transitie van het sociale domein
Ben van Essen, strateeg in plattelandsontwikkeling, leefbaarheid en openbaar bestuur, vertelt
over de Landelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein afgezet tegen de ontwikkelingen op 
Goeree-Overflakkee. 

21.35 Panelgesprek met gasten o.l.v. Kees Stob

22.00 - 23.00 Afsluiting met optreden van The Kik

Einde dag 1

Locatie:
STRANDTHEATER DE HOUTEN KAAP
WESTERWEG 28  TE OUDDORP

Locatie:
SURFCENTRUM BROUWERSDAM
OSSENHOEK 1  TE OUDDORP

09.00 INLOOP EN REGISTRATIE

09.30 WELKOM

Ada Grootenboer, burgemeester van de gastgemeente Goeree-Overflakkee opent en heet de 
aanwezigen samen met Ellen van Selm, P10-voorzitter en burgemeester van Opsterland welkom.  

09.45 WORKSHOP 1 / WONEN OP HET PLATTELAND 
In deze (bestuurlijke)workshop spreekt Aedes voorzitter Marnix Norder over wonen op het platteland. 
Dat doet hij met en vanuit de visie van woningcorporaties die daarin samenwerken met andere 
organisaties. 

WORKSHOP 2 / ONTWIKKELEN EN LEREN
Jean Eigeman deelt een aantal projecten en slimme werkmethodes waarbij de aandacht ligt op 
groene en duurzame economie. Dit doet hij als lid van het kennisprogramma Duurzaam Door.

U kiest één van beide workshops.

11.00 WORKSHOP 3 / ONTWIKKELEN EN LEREN
Jean Eigeman deelt een aantal projecten en slimme werkmethodes waarbij de aandacht ligt op 
groene en duurzame economie. Dit doet hij als lid van het kennisprogramma Duurzaam Door.

WORKSHOP 4 / MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Scholen, sportaccomodaties en buurthuizen onder de loep genomen; hoe het opnieuw inrichten van 
ontmoetingsfuncties een stimulans kan zijn voor de vitaliteit van kleine kernen. Kees Stob, Jan de 
Geus en Jan Leenders over vitaliteit in coproductie. 

U kiest één van beide workshops.

 12.30 LUNCH

Tevens inloop- en registratiemoment voor de deelnemers aan het middagprogramma.

13.30 WELKOM

13.45 START DEELSESSIES:

DEELSESSIE 1 / MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Scholen, sportaccomodaties en buurthuizen onder de loep genomen; hoe het opnieuw inrichten van 
ontmoetingsfuncties een stimulans kan zijn voor de vitaliteit van kleine kernen. Kees Stob, Jan de 
Geus en Jan Leenders over vitaliteit in coproductie. 

DEELSESSIE 2 / OP WEG NAAR EEN SOCIAAL VITALE SAMENLEVING
Op Goeree-Overflakkee wordt samen met inwoners vormgegeven aan de participatiesamenleving. 
Benieuwd hoe? En hoe bewoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor hun eigen 
leefomgeving? Dat hoort u van Hans van der Schraaf, Meis Broeders en Eric Godrie in deze sessie. 

DEELSESSIE 3 / VAN WIE IS DE ENERGIE?
De vraag naar duurzaam opgewekte energie groeit. En dan rijst de vraag; van wie is de 
energietransitie? Van wie zijn de lusten en van wie zijn de lasten? Ga met Erik Roeland op basis van de 
ervaringen in de kernen en van energiecoöperatie Deltawind op zoek naar de kansen en opgaven als 
het gaat om het eigenaarschap in de energietransitie.

DEELSESSIE 4 / DE 3 O’S WERKEN SAMEN VAN KRIMP NAAR GROEI
Hoe overheid, ondernemers en onderwijs de handen succesvol ineen slaan om nieuwe economische
impulsen te realiseren in een anticipeerregio. Met Marlies Mulder (Ondernemer), Pieter Brandwijk 
(Onderwijs), Conrad van Nimwegen (Overheid).

U kiest in deze ronde één van de deelsessies.

14.30 PAUZE

14.45 START DEELSESSIES:

DEELSESSIE 5 / OP WEG NAAR EEN SOCIAAL VITALE SAMENLEVING
Op Goeree-Overflakkee wordt samen met inwoners vormgegeven aan de participatiesamenleving. 
Benieuwd hoe? En hoe bewoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor hun eigen 
leefomgeving? Dat hoort u van Hans van der Schraaf, Meis Broeders en Eric Godrie in deze sessie. 

DEELSESSIE 6 / VAN WIE IS DE ENERGIE?
De vraag naar duurzaam opgewekte energie groeit. En dan rijst de vraag; van wie is de 
energietransitie? Van wie zijn de lusten en van wie zijn de lasten? Ga met Erik Roeland op basis van de 
ervaringen in de kernen en van energiecoöperatie Deltawind op zoek naar de kansen en opgaven als 
het gaat om het eigenaarschap in de energietransitie.

DEELSESSIE 7 / DE 3 O’S WERKEN SAMEN VAN KRIMP NAAR GROEI
Hoe overheid, ondernemers en onderwijs de handen succesvol ineen slaan om nieuwe economische
impulsen te realiseren in een anticipeerregio. Met Marlies Mulder (Ondernemer), Pieter Brandwijk 
(Onderwijs), Conrad van Nimwegen (Overheid).

DEELSESSIE 8 / REGIONALE SAMENWERKING ALS BRON VAN SUCCES 
Het antwoord op bevolkingskrimp en anticipeerverschijnselen door integraliteit in de aanpak van 
woonkwaliteit, bereikbaarheid, economie en arbeidsmarkt.
Theo Meskers (wethouder bedrijvigheid gemeente Hollands Kroon), deelt zijn ervaringen.

U kiest in deze ronde één van de deelsessies.

15.30 - 16.00 AFSLUITING

19 JUNI

AANMELDFORMULIER

klik hier om u aan te melden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Rb7ux68-Lm54KofFU9GV58bsMnkGcSz3EZSF7kT4VJDhbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Rb7ux68-Lm54KofFU9GV58bsMnkGcSz3EZSF7kT4VJDhbA/viewform

