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Programma      29 NOVEMBER

12.45 UUR
Inloop met koffie en thee

13.30 UUR
Welkom door dagvoorzitter Eline Faber 

en expeditieleider Charles Hussels

13.45 UUR
Keynote door gastspreker Marjet Rutten 

(Constructief)

14.20 UUR
Interactieve sessie 

‘Netwerken & samenwerken’ door Ruben 
van Wendel de Joode (Common Eye)

15.00 UUR
pauze

15.30 UUR
Workshops 

(zie volgende pagina’s)

16.15 UUR
Hapje en drankje

17.00 UUR
Einde Expeditiedag



Workshops      29 NOVEMBER

1. HET X, Y SPEL
Ruben van Wendel de Joode - Common Eye

Wil jij ook ervaren wat het is om samen te werken of juist te 
concurreren? Wil je ervaren waarom samenwerken soms lastig kan 
zijn en hou je van een spelletje, dan is dit een perfecte combinatie. 
Tijdens een kort spel kun je een mooi boek over samenwerken winnen. 
Vervolgens ga je onder begeleiding in gesprek over thema’s als 
vertrouwen, commitment en het belang van een gedeelde doelstelling. 
Een mooie ervaring die leidt tot waardevolle inzichten. 

2. WERKEN AAN SAMENWERKEN 
Freek van Berkel - Common Eye

Samenwerken is leuk, maar kan ook lastig en ingewikkeld zijn. In deze 
workshop ga je aan de slag met een praktisch toepasbaar model dat 
de kans op een succesvolle samenwerking vergroot. Na een korte 
introductie op het model, ga je als deelnemer in gesprek en reflecteer 
je met elkaar over de wijze waarop in de expeditie de samenwerking is 
vormgegeven. Aan het einde van de workshop heeft het expeditieteam 
concrete tips voor de volgende fase en heb je als deelnemer handvatten 
om de eigen samenwerkingen (nog) succesvoller te maken.

3. ORGANISEREN IN EN MET NETWERKEN 
Tim Dees - Common Eye

We organiseren steeds meer in netwerken. Grote kans dat jij ook aan 
meerdere netwerken deelneemt. Wij lezen vaak over netwerken als 
‘zwermen vogels’; over netwerken die zich niet laten organiseren. Dat 
geloven wij dus niet. Je kunt netwerken wel degelijk organiseren, maar 
hoe dan? Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien en hoe doe je 
dat? In deze workshop ga je als deelnemer in gesprek over netwerken 
en krijg je een model dat je zelf vanaf morgen in je eigen praktijk kunt 
toepassen.

4. WIJK- EN DORPSGERICHTE ENERGIEAANPAK 
Johan Duut - Procap

De wijkgerichte energieaanpak kan op grote schaal bijdragen aan het 
aardgasvrij maken van wijken en dorpen. Maar hoe maak je een goede 
start? En hoe leg je de verbinding met de Regionale Energiestrategie 
(RES) en de Transitievisie Warmte? Procap neemt je aan de hand van 
een aantal praktijkvoorbeelden mee. Deze workshop helpt om vanuit 
verschillende invalshoeken te beginnen. Doe mee en je kunt direct aan 
de slag!
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5. VERDUURZAMEN VASTGOED #HOEDAN?
Wytze Kuijper - ZOOOW! 

Verduurzaming van vastgoed komt steeds hoger op de politieke agenda 
en we zien dat ook de wettelijke eisen steeds strenger worden. Ver-
duurzaming van bestaand zorgvastgoed, kantoren en maatschappelijk 
vastgoed is om meerdere redenen nodig om het energieverbruik te 
verlagen, energie op te wekken en op te slaan en dient ook invulling te 
geven aan de veranderende eisen in genoemde vastgoedsectoren, zoals 
met betrekking tot duurzaamheid, CO2-uitstoot, functionaliteit, vitaliteit 
en comfort. Maar hoe ga je intern samenwerken en overbrug je de 
verschillende belangen en hoe selecteer je de juiste partners en bepaal 
je de juiste samenwerkingsvorm op de gestelde opgave? 

6. ‘DRRENTHE 2020’ ZET PLUS OP DRENTS 
     ENERGIE LOKET 
Jannetje Kolijn – Drents Energie Loket

Het Drents Energieloket (DEL) weet al bijna 5 jaar met een breed 
palet van informatieve activiteiten (website, helpdesk, bijeenkomsten, 
collectieve inkoopacties enz.) en vele PR-acties jaarlijks vele duizenden 
bewoners in Drenthe te activeren tot het doen van investeringen. 
In 2020 hoopt het DEL met een eenmalige uitkering van het Rijk van 
bijna 3 miljoen euro (via de RRE-subsidie) haar naamsbekendheid, 
het doelbereik én het aantal bewoners dat bewust hun huis gaat 
verduurzamen, flink te vergroten. Wat betekent dit voor gemeenten 
en de energie-gerelateerde bedrijvigheid in onze provincie?

7. HOE STIMULEER JE DUURZAAM GEDRAG? 
Madelon van Hemel - Bureau Gedragsstrategie

Energieneutraal bouwen, wonen en leven - het heeft allemaal te maken 
met gedrag. Maar hoe stimuleer je dat? Wil jij jouw doelgroep bewegen 
tot ander gedrag, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? 
Of heeft jouw aanpak niet het gewenste effect? In deze workshop 
kijken we door een gedragsbril naar dit vraagstuk. Gedrag is helemaal 
niet zo rationeel is als we vaak denken. We gaan concreet aan de slag 
met de vraag wat mensen tegenhoudt en hoe je hen in de juiste richting 
kunt bewegen.

8. BOUWEN AAN VERTROUWEN BIJ BEWONERS 
Remko Cremers – TalentPartner

Aan de slag! Op wijk-, gemeente- en regioniveau zijn er grote opgaven. 
De energie- en warmtetransitie is zo’n opgave en misschien is het wel 
de grootste opgave sinds de wederopbouw. Steeds meer partijen klop-
pen op de deur om een hieraan bijdrage te leveren, omdat ze allemaal 
een rol voor zichzelf zien. De belangen zijn groot, maar wie is er mee 
gebaat? Hoe groter de puzzel, hoe groter het speelveld aan partijen en 
belangen. Toch zijn het de bewoners waar het om draait. Maar staan 
zij wel (op het juiste moment) op het speelveld? En hoe worden hun 
belangen vertegenwoordigd? 



Gastspreker
MARJET RUTTEN

OVER MARJET RUTTEN

Marjet Rutten wil bijdragen aan een dynamische, succesvolle bouw-

sector. Zij doet dit door organisaties bewust te maken van de ontwik-

kelingen om hen heen en hen concrete handvatten te geven hoe zij 

daarop in kunnen spelen. Innovatie (de energietransitie, digitalisering 

en industrialisatie) en marketing zijn thema’s waar zij warm voor 

loopt. Ook speelt zij een rol binnen de huidige Bouwagenda van 

Bernard Wientjes, alsook bij de Renovatieversneller. Vanwege haar 

passie voor innovaties in de bouwsector stond zij in 2019 in de top 

10 van de ABN AMRO Duurzame 50.



Gastspreker
RUBEN VAN WENDEL DE JOODE

OVER RUBEN VAN WENDEL DE JOODE

Ruben van Wendel de Joode is partner bij adviesbureau Common 

Eye. Hij begeleidt samenwerkingen, geeft advies en trainingen/lezin-

gen over samenwerken. Ruben is gepromoveerd op een onderzoek 

naar virtuele netwerken en is coauteur van meerdere publicaties. 

De adviseurs van Common Eye richten zich volledig op het vak 

samenwerken. Samenwerken omdat de echt ingewikkelde 

vraagstukken door geen enkele organisatie alleen opgelost kunnen 

worden. Het resultaat is een organisatieadviesbureau dat uniek is in 

Nederland; een bureau waarin samenwerken in alles centraal staat.
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