
Pitch

Gaan wij linksaf, rechtsaf 
rechtdoor of bewandelen wij alle 

drie de routes.
Een integrale samenwerking omtrent burgerkracht, meerwaarde, bewustzijnsvorming en 
vertrouwen binnen integrale projecten met gemeente Deurne, Oss/Berghem, Heusden, 

Provincie Noord-Brabant en HAS Hoge school

Vincent Snels, Paul van der Donk, Ton Brok
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Wat gaan wij doen? 

 samenwerken met bedrijfsleven, overheden en Hogeschool?
 integrale projecten: casus Deurne en Heusden 

 wat zou uw rol zijn binnen Deurne of Heusden
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Community of Practice

• tijdelijke, intensieve samenwerking
• 3 intensieve bijeenkomsten waarin 

gezamenlijke processtappen centraal staan
• breed scala aan specialisten leveren input 

tijdens bijeenkomsten
• deelnemers leren tijdens bijeenkomsten
• studenten leveren input voor bijeenkomsten 

en is tevens vetrekpunt voor volgende fases



Model meerwaarde in fysieke 
leefomgeving
• wat is/zijn de belangrijkste/grootste, opgave(n)
• welke opgave(n) leveren (potentieel) meeste 

rendement op? 
• waar zit meeste energie? 
• iedere ‘stap’ wordt vastgelegd op een ‘organische 

kansen kaart’

Wie deze stappen zet?
Gezamenlijk traject bewoners, bedrijven, ambtenaren, 
etc.



Casus Deurne



kansenkaart





Deurne

• integrale gebiedsaanpak
• startpunt: maatschappelijke opgaven/urgenties (voor korte en lange termijn)
• bewoners, bedrijven, scholen etc. gaan samen met gemeente de urgenties bepalen
• meerwaarde creëren is een randvoorwaarde
• verschillende projecten = verschillende stakeholders = verschillende kartrekkers = 

verschillende rollen

Wat is de rol van de gemeente? (wat is de rol van de ambtenaar) Kan het ook 
zonder gemeente?



Casus Heusden
Inwoners aan het roer



Klimaatplein Heusden organisatie

Niet zo

Maar zo



Klimaatplein Heusden werkwijze



Deelnemers Klimaatplein Heusden 
betrokken bij

• Inwonergroepen vormen
• Omgevingsvisie schrijven door 

inwoners
• Visie en uitrol zon en wind
• Projecten basisonderwijs
• Energieneutraal maken dorp
• Buurtwarmtepomp
• ESCO vormen
• Klimaatadaptatie



Inwoners kunnen het niet alleen

• Informeren
• Kennis(sen)
• Delen 
• Ontwerpen
• Verdiepen
• Uitvoeren
• Ervaren
• Monitoren

Wat kun jij bijdragen?
Wat is er nodig om 
aangehaakt te raken?



Casussen

Wat zou uw rol zijn binnen Deurne of Heusden

• wat zou voor u een reden zijn om mee te doen?
• wat zou een doelstelling kunnen zijn?
• wat zou uw rol zijn?
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Resultaten

• Waar ziet u kansen voor in uw werk?
• Wat heeft u daarvoor nodig?
• Kunnen wij iets voor u betekenen?
• Wilt u deelgenoot zijn?
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Deurne, schoolpleinen

Stakeholders: Schoolbestuur, docenten, 
ouders, leerlingen, Heemtuin 



Deurne, wateropgave 

Stakeholders: waterschap, gemeente, 
visvereniging, Heemtuin, (bezorgde) 
bewoners 











Gebruikte modellen
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