Jaarprogramma
2019-2020
Mensen maken de transitie in
Limburg
Platform Ketensamenwerking Zuid brengt alle partijen
samen uit de gebouwde omgeving die ambities op het
gebied van de energietransitie willen waarmaken op basis
van initiëren, verbinden, leren en toepassen.
Overheden, onderwijsinstellingen en kennisinstituten,
opdrachtgevers en opdrachtnemers vinden hierbij de
inspiratie om gezamenlijk de wijkgerichte aanpak op te
pakken op basis van ketensamenwerking. Dit om ons
dagelijks werk innovatiever, duurzamer en leuker te maken.

Thema’s 2019-2020
In ons jaarprogramma voor 2019-2020 zetten we in op
bewustwording, kennisontwikkeling en verbinding. Bewustwording
creëren ten aanzien van de veranderingen en uitdagingen die op ons
af komen bij de energietransitie, kennisontwikkeling en verbinding
om hieraan gezamenlijk inhoud en richting te geven.
In het bijzonder zetten we in op de menselijke factor als drager van
de energietransitie. Immers, mensen maken de energietransitie tot
een succes. Voldoende mensen die beschikken over de juiste
vaardigheden zijn nodig als gezonde basis om tot succes te komen!
Onze visie vertaalt zich in 4 thema’s die uitgebreid aan bod gaan
komen, namelijk wijkaanpak, vraagbundeling, kennisontwikkeling
en innovatie met hierbij als rode draad hoe we voldoende mensen
kunnen vinden. En, hen laten leren en ontwikkelen op basis van het
vergroten van het lerend vermogen en competentieontwikkeling.
Om dit laatste verder te onderstrepen is het platform een van de
partijen die investeren in de FieldLab ‘Mensen maken de transitie
in Limburg’. Dit samen met een brede groep van partijen die
hiervoor de basis vormen binnen de wijkaanpak.
Deze leidende thema’s brengen we onder bij RoundTablebijeenkomsten, werkbijeenkomsten, ontbijtsessies, seminars en bij
mogelijke nieuwe projecten. Maar ook willen we samen met
deelnemers gezamenlijk zoeken naar dat wat nodig is om te
ontwikkelen en verder te komen op basis van de juiste werkvormen.
Van vast naar dynamisch, van visie naar concretisering.

Onze aanpak
Dit jaar gaan we interactief aan de slag. Wat dat betekent? Veel
vrijheid! We vertrekken namelijk niet vanuit vanuit een volledig
vaststaand programma. Dat maakt het mogelijk om in te spelen
op (leer)behoeften en kennisontwikkeling.
Van statisch gaan we dus naar dynamisch. Niet alle evenementen
zijn al uitontwikkeld op dit moment. Inbreng van onze deelnemers
bepaalt mede de richting die we kiezen. Kan samen op weg gaan
nog inspirerender?

Startbijeenkomst
Op 14 mei 2019 start het jaarprogramma van het Platform met een
extra feestelijke bijeenkomst. Op die dag ondertekenen we
namelijk de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie in
Limburg’. We zijn best trots op dit staaltje Publiek Private
Samenwerking (PPS) dat veel gaat betekenen voor de
verduurzaming van woningen en utiliteiten in onze mooie
provincie.

RoundTables
De RoundTable is bij uitstek geschikt voor
directieleden en beslissers bij provincies, gemeenten,
corporaties, onderwijsinstellingen, netbeheerders
bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven,
architecte en andere sectoren die het concept van
ketensamenwerking omarmen.
Tijdens 4 dinerbijeenkomsten onder begeleiding van een
spraakmakende tafelvoorzitterdelen brengen we visies en
ervaringen op het gebied van ketensamenwerking samen en leren
we van elkaar.
Dat doen we aan de hand van de 4 geformuleerde
deelthema’s:
• Wijkaanpak en energietransitie
• Kennisontwikkeling
• Vraagbundeling
• Innovatie - sociaal en technisch
De vaste locatie voor de RoundTable is Valuas in Venlo.

Pressure Cookerdag
Op woensdag 26 juni gaan we het thema ‘wijkaanpak’ belichten
vanuit de praktijk en geven we inzicht in:
• Actuele projecten in Limburg (Het Groene Net; Limbrichterveld,
Sittard en Mijnwater, Bunssum)
• Competentieontwikkeling nodig om medewerkers te laten
aanhaken
Globaal het volgende programma staat ons voor ogen:
Blok 1- Betrokkenheid creëren
Ketengericht informeren en inspireren. Echte verandering vraagt
het aanspreken van ﬂexibiliteit en creativiteit. Houding en gedrag
is het vertrekpunt. Sprekers uit de praktijk nemen u hierin mee.
Blok 2 - Kennis verwerven
Creatief informeren en integreren. Complexe vraagstukken
vragen vragen om faciliterend leiderschap dat creatief is in vorm
en ﬂexibel in toepassing. Sprekers laten zien wat mensen beweegt.
Blok 3 - Transformeren naar de praktijk
Workshopcarrousel integreren en implementeren. Methodisch
creatief en ﬂexibel denken. Vertaling naar de praktijk.
Blok 4 - Presenteren resultaten & reﬂectie
Plenaire aﬂsluiting integreren en implementeren. Interactieve
samenvatting van de output uit de diverse groepen en workshops.

Overige
werkbijeenkomsten
Op dit moment zijn 2 werkbijeenkomsten nog in ontwikkeling.
Daarbij zorgen we voor aansluiting bij de 4 thema’s (wijkaanpak,
vraagbundeling, kennisontwikkeling en innovatie) die centraal
staan in 2019-2020 binnen Het Platform.

Ontbijtsessies
De ontbijtsessies gaan de schakel vormen tussen
werkbijeenkomsten, RoundTables en conferenties. Zoals
aangegeven, willen we willen dit jaar interactief werken aan het
programma. Dat biedt deelnemers de mogelijkheid om in te
spelen op (leer)behoeften en kennisontwikkeling. Van statisch
naar dynamisch.

Deelnamekosten
Er zijn 2 deelnameformules, als volgt:
A. Kosten: € 600,- excl. btw per persoon voor deelname aan de
volgende aciviteiten:
• Startbijeenkomst
• 2 werkbijeenkomsten
• 1 werkbijeenkomst/congres
• 2 ontbijtbijeenkomsten
(Bij verhindering kan een vervanger deelnemen)
B. Deelname aan 4 RoundTables (inclusief toegang
werkbijeenkomsten als boven vemeld) in 2019 bedraagt
€ 1750,- excl. btw per persoon.
(Deelname is persoonlijk, tegen betaling kan een introducée
deelnemen aan een RoundTable)
Aanmelden voor deelname aan het programma 2019
Aanmelden via www.ketensamenwerkingzuid.nl of het
secretariaat van het Platform via e-mail: vandewijdeven@lwv.nl.

Jaaragenda 2019
Evenement

Datum

Thema

Startbijeenkomst

14 - 5 - 2019

Visie en doel PKZ - Ondertekening PPS

Round Table

21 - 5 - 2019

Vraagbundeling en Renovatieversneller
bij wijkaanpak

Pressure Cookerdag

26 - 6 - 2019

Wijkaanpak en Co-creatie

Ontbijtsessie

ntb

Uitkomsten Pressure Cooker

Werkbijeenkomst

11 - 9 -2019

Vraagbundeling

Round Table

26 - 9 - 2019

Kennisontwikkeling en arbeidsmarkt

Round Table

28 - 11 - 2019

Innovatie en doorkijk 2020

Ontbijtsessie

ntb

Uitkomsten Vraagbundeling

Werkbijeenkomst
en congres

4 - 12 - 2019

Samenwerken in de praktijk
Blik op 2020

