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Keynote – Wicked problems
Geert Roovers (Antea Group / Saxion) zette op een
enthousiaste manier aan het denken waarom samen
werken en samen leren zo belangrijk is. Dit deed hij aan
de hand van het probleem bodemdaling. Bodemdaling is
één van de ‘wicked problems: onzichtbaar, het gaat over
alles en raakt iedereen en is daarmee enorm complex.
De oplossing dus ook! Dit vraagt om een lerende inter-
actieve aanpak gericht op handelingsperspectief waarin
partijen samenwerken. Kortom: samenwerkend leren. 

Lancering communicatietoolkit
Hij werd al aangekondigd tijdens de bijeenkomst, en
hier is ‘ie dan: de communicatietoolkit! Hierin vind je
allerlei middelen zoals het logo, stijlelementen, pers-
bericht(en), basisteksten voor social media, flyers,
stickers, banners en schildjes. Gebruik deze midde-
len om te laten zien dat we gezamenlijk als partners
werken aan een klimaatkrachtige regio. 
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Terugblik 
partnerbijeenkomst 
14 januari 2020

Dinsdag 14 januari vond de tweede
partnerbijeenkomst Klimaatkrachtig
Delfland plaats. Dagvoorzitter Floor
van den Bergh van Buro Bergh loodste
de ruim 60 aanwezige partners door
het bomvolle programma!

Ook deze bijeenkomst werden er weer
twee partners in het zonnetje gezet. 
Er werden twee trofeeën doorgegeven.
Staedion en het Wellant College ontvingen
de trofee van Havensteder voor hun
samenwerking aan de klimaatkrachtige
binnentuin aan de Elboogstraat in Den
Haag. Duurzaam Den Haag kreeg de
trofee uit handen van Tuincentrum
Ockenburg vanwege hun inzet voor
regentonnen – en steenbreekacties. 
Weer twee trotse trofeebezitters! 

3e partnerbijeenkomst

Zet het vast in je agenda: de derde partnerbijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 17 september in de middag. Locatie voor deze bijeenkomst is 
The Green Village/VP Delta in Delft. 
Deze bijeenkomst gaan we voorbereiden met gemeente Den Haag, 
Green 2 Live, The Green Village/VP Delta, Sweco en het Wellant College.

De Klimaatkrachtig DOORGEEFtrofee

Duurzaam Den Haag

Staedion en Wellant

Lancering nieuwe partnerpagina
Elkaar gemakkelijk kunnen vinden en bereiken was
een grote wens vanuit het netwerk. Tijdens de bijeen-
komst is de vernieuwde partnerpagina gelanceerd en
konden partners een pasfoto laten maken. Check snel
hoe jouw organisatie op de partnerpagina staat en
lever de ontbrekende informatie aan via 
info@klimaatkrachtig.nl

Zet het in
de agenda!

A. Klimaatkrachtig Moerwijk

Aan de hand van een actuele casus in Den
Haag werd onder begeleiding van Priscilla
van der Haar (Antea Group) en Martijn Bus
(Van Wijnen) gekeken hoe klimaatadaptatie
en watercompensatie een plek kan krijgen
in een nieuwbouwproject. Iedereen was het
erover eens dat samenwerking tussen alle
partijen, van bevoegd gezag tot aan de 
individuele bewoners, noodzakelijk is om
toekomstbestendige en onderhoudsarme
oplossingen te bedenken. Het is een ge-
compliceerd (wicked) vraagstuk waarin je
lerend moet samenwerken. 

B. Augmented Reality & Virtual Reality

Hoe kunnen innovaties op het gebied van
Augmented Reality (AR) en Virtual Reality
(VR) ingezet worden bij klimaatbestendige
ontwikkelingen? Deze vraag stond centraal
bij de workshop onder leiding van Barbara
Bekhof en Joris Viscaal (Tauw). Eén van 
de mogelijkheden is het inzetten van VR
modellen bij bewonersavonden. AR leent
zich bijvoorbeeld goed voor een speeltuin-
ontwerp samen met bewoners. Partners
gingen ook aan de slag met een nieuwe 3D
tool: serious game voor ontwerp van een 
klimaatschoolplein.

C. Netwerkcampagne 

Centrale vraag: hoe zorgen netwerk voor nóg meer impact dan we nu al doen? Onder lei-
ding van Anja van Rijn en Tjerron Boxem (Klimaatkrachtig Delfland) bedachten we welke
benadering in 2020 het meest succesvol zou zijn. Eerste ideeën richten zich op het
‘samen doen!’ en het gebruik maken van de goede voorbeelden. En maak gebruik van
het momentum: ‘hoosbuien acties’. 
De vraag die daarbij gesteld werd
is hoe je vanuit je eigen discipline
en organisatie kunt bijdragen om
de acties zichtbaar te maken.
Want de campagne versterken
doen we door alle kanalen van
partners in te zetten. 

Deze eerste denkrichtingen wer-
ken we graag uit – sámen met en-
thousiaste partners. Wil je hierover
meedenken? Laat het dan aan ons
weten! 

D. First Dates

Partners die op speeddate gaan? Ja inder-
daad! Floor Speet (Arcadis) daagde met
een “first dates-concept” partners uit om 
elkaar beter te leren kennen en te zoeken
naar concrete samenwerkingsmogelijkhe-
den. Dit leverde interessante gesprekken op
waarbij op een verfrissende (persoonlijke)
wijze kennisgemaakt werd. Deelnemers
ontdekten dat er meer overlap en mogelijk-
heid tot samenwerking was dan vooraf ver-
wacht. Deze verfrissende setting bleek een
schot in de roos om netwerkpartners beter
te leren kennen.

Bekijk de communicatietoolkit

Bekijk de presentatie 

Vul het formulier in

Voorbeelden AR & VR 

Ja, ik werk mee

Bekijk hier alle foto’s 

https://klimaatkrachtig.nl/sites/default/files/files/Bijlage%20vragenlijst%20partnerpagina%20def.doc
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