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Programma
20 MEI 2021

14.45 UUR

15.50 UUR

Digitale inloop
(zelf even koffie of thee pakken)

Keynote door Suze Gehem

15.00 UUR

Netwerkcarroussel

16.20 UUR

Welkom en opening door
expeditieleider Charles Hussels en
gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Pauze (10 minuten)

15.15 UUR

16.45 UUR

16.35 UUR

Workshops door Overheden,
Verhuurders en Collectieven

Workshops door Particulieren (Drents
Energieloket), Marktpartijen, Huurders

15.40 UUR

17.10 UUR

15.45 UUR

17.15 UUR

Pauze (5 minuten)
Terug naar de lobby

Afsluiting

Netwerkcarroussel

let's get
digital

HET PLATFORM
WAAROP DE
EXPEDITIEDAG 2021
PLAATSVINDT

De Expeditiedag 2021 vindt plaats via het platform Let's Get

automatisch naar het juiste programmaonderdeel geleid. Bij de

Digital. Eens wat anders dan Microsoft Teams of Zoom. Voor

workshopronde maak je ter plekke een keuze: welke workshop

bezoekers heel eenvoudig om mee te werken: klik op de link en

woon jij bij? Klik, en je zit erin. Ook het netwerken verloopt

je bent erbij!

heel gemakkelijk. Je wordt om de paar minuten gekoppeld aan
een interessante bezoeker. Na afloop importeer je eenvoudig je

Je komt terecht in onze virtuele lobby. Hier heet onze host

nieuwe connecties.

Alja Vos je van harte welkom. Zij is aanwezig in onze studio,
die gelijk zichtbaar is in de lobby. Ook zie je hier wie er allemaal

Het klinkt simpel, en dat is het ook. Dit platform biedt ons de

aanwezig zijn, ontdek je meer over onze gastspreker Suze

mogelijkheid om zoveel mogelijk een fysieke vorm van de

Gehem en je kunt het programma nog eens rustig bekijken.

Expeditiedag na te bootsen. Nieuwsgierig geworden?

Vanuit de lobby navigeer je eenvoudig door de Expeditiedag,

Aanmelden is meemaken!

en dat gewoon achter je eigen bureau. Je kunt het beste een
laptop of vaste pc gebruiken.

Na het aanmelden ontvang je uiterlijk 19 mei een link waarmee
je op 20 mei aanwezig kunt zijn.

De virtuele lobby is de basis voor de Expeditiedag. Je wordt

Workshop
RONDE 1

VERHUURDERS
Drenthe Woont Circulair: het nieuwe denken!

vorm aan de overgang naar duurzame warmte. Bewonerswensen

Hoe bouw je een circulaire sociale huurwoning? Een woning die betaal-

en -mogelijkheden hebben hierin een centrale plek. En dat biedt

baar, comfortabel, haalbaar en opschaalbaar is? Welkom in De Proeftuin

mogelijkheden. In deze workshop kijken we naar de mogelijke rol van

van Drenthe Woont Circulair! Waar acht corporaties en zes consortia

bewonersinitiatieven in de warmtetransitie en onderzoeken we hoe we

met elkaar een fundamentele verandering willen realiseren in de manier

hen het beste kunnen helpen om hun rol goed op te pakken.

van bouwen en exploiteren. Waarbij we samen leren door te doen.
kennis met onze projecten, de ervaringen die we hebben opgedaan en

OVERHEDEN
Van dromen naar daden: energiearmoede te lijf!

de kansen die wij zien op weg naar een circulaire bouweconomie in

Brengt de tochtstrip de versnelling in de energietransitie waarvan wij

Drenthe.

dromen? Met welke oplossingen gaan we de volgende grote stap

In deze workshop nemen wij jou mee naar onze Proeftuin. Je maakt

zetten? In deze interactieve workshop dagen we jullie uit om te komen

COLLECTIEVEN
Warmtetransitie: sneller met bewonersinitiatieven

met dromen én stippelen we de route uit om deze om te zetten in

Bewoners spelen een cruciale rol in de warmtetransitie. Zij krijgen niet

aan drie pijlers: bewustwording, koppelkansen wijkaanpakken en

alleen te maken met aanpassingen aan hun woningen, maar krijgen

andere opgaven, en de betaalbaarheid van de energietransitie. Vanuit

ook (deels) de kosten gepresenteerd. In een aantal gemeenten laten

de derde pijler werken we dit jaar samen met partners aan een plan om

bewoners zien dat dit in harmonie kan. Daar geven bewoners-

energiearmoede aan te pakken. En daar kunnen we jouw hulp in deze

initiatieven namelijk samen met de gemeenten en andere partners

workshop goed bij gebruiken!

daden. Het Versnellingsteam Overheden werkt in het Jaarplan 2021

Workshop
RONDE 2

PARTICULIEREN (DRENTS ENERGIELOKET)
Meten is weten

over welke voorwaarden van belang zijn om meer focus te krijgen op

Woningeigenaren zijn druk met het nemen van energiebesparende

en zijn er vanuit de installatiebedrijven of bouwers ook succesverhalen

maatregelen. Via de helpdesk van het Drents Energieloket helpen we

om te delen? Wil jij bijdragen aan de energietransitie én heb je ideeën

veel eigenaren op weg richting de uitvoering. Door middel van moni-

over betaalbaar en haalbaar energieneutraal wonen? Woon dan deze

toring en databeheer hebben we zicht op de eerste stappen van deze

sessie met de marktpartijen bij.

energieneutraal bouwen. Welke struikelblokken kunnen we definiëren,

zogenoemde klantreis. Deze info is van grote waarde voor de opgave
inzicht in de uitvoeringsstappen in de klantreis van woningeigenaren.

HUURDERS
Besparing door gedragsverandering bij huurders

Daar hebben we elkaar voor nodig: een wisselwerking tussen de markt,

De Drentse huurdersorganisatie MEVM stapte in de Energie Display

gemeenten en Drents Energieloket. Denk je mee?

Alliantie (EDA), een consortium van maatschappelijke bewoners-

in Drenthe. In deze workshop gaan we in op het verkrijgen van meer

ondersteunende organisaties, die zich tot doel stelde: het ontwikkelen

MARKTPARTIJEN
In de versnelling voor een betaalbaar aanbod om
energieneutraal te wonen

van een InHome Display (IHD) voor de Nederlandse markt en onderzoek

We willen vanuit de Expeditie laten zien dat energieneutraal wonen

Is dat de eerste stap naar gedragsverandering? Tijdens de workshop

betaalbaar én haalbaar is. De marktpartijen zijn cruciaal in deze opgave,

presenteren we onze ervaringen met de IHD van het bedrijf geo. We

want dat er veel werk verzet moet worden is duidelijk. Het versnellings-

vertellen over voor- en nadelen, we presenteren de resultaten van het

team Marktpartijen (Bouwend Nederland, Venin en Techniek Nederland)

onderzoek en sluiten af met het plan van de Woonbond en Aedes: een

organiseert middels deze sessie een marktconsultatie om te praten

miljoen IHD’s in 2030!

te doen naar de effectiviteit ervan. Want nemen IHD’s echt een belangrijke plaats in bij het bewustmaken van het energiegebruik bij huurders?

Suze Gehem is mede-oprichter/directeur van De Groene Grachten en medeoprichter en voorzitter van Rooftop Revolution. Suze richtte De Groene
Grachten op samen met Wubbo Ockels, met de missie: “Als een eeuwenoud
grachtenpand duurzaam kan, dan kan het overal!”
Haar eerste project was het succesvol verduurzamen van een rij van zes grachtenpanden.
Inmiddels werkt ze met haar team aan het verduurzamen van historische panden in binnen- en buitenland, waaronder forten, kerken, musea, theaters, boerderijen en woningen.
In 2013 werd Suze verkozen in de Duurzame Jonge Top 100, in 2014 won ze de eerste
editie van de Smart Sustainable Sisley Award (Marie Claire), in 2015 ontving ze de
Duurzame Bouwvrouw Award. In 2016 en 2017 werd ze opgenomen in de Duurzame 100 van Trouw en in 2017, 2018 en 2019 in de ABN AMRO Duurzame 50.
Vanuit haar brede achtergrond is Suze een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. Suze
vertelt enthousiast en gepassioneerd graag haar verhaal in de media en op het podium.
Ze brengt op een pakkende wijze haar ideeën voor een duurzame toekomst over op haar

SUZE GEHEM
GASTSPREKER

luisteraars. Haar ervaringen zijn een trigger voor elke toehoorder en zetten aan om te
denken in mogelijkheden.
Met concrete voorbeelden weet ze het gedachtegoed van de circulaire economie en duurzaamheid tastbaar te maken. Het is Suze’s missie om haar publiek in beweging te brengen.
Niet alleen inspirerende verhalen vertellen, maar zorgen dat deelnemers verrast worden en
concreet zelf aan de slag kunnen.

Netwerk
CARROUSEL

Digitaal netwerken, het leek tijdens de vorige Expeditiedag in 2019 een ver-van-ons-bedshow. Tegenwoordig
is het dagelijkse realiteit. Ook tijdens deze Expeditiedag
kan er volop genetwerkt worden!
In het programma zijn er naast het ontmoeten in de
lobby, twee momenten ingebouwd om te netwerken.
Via het platform waarop de Expeditiedag plaatsvindt,
Let’s Get Digital, gebeurt dat in een zogeheten netwerkcarrousel. Hiermee kun je op een unieke manier met
elkaar netwerken.
Tijdens de Expeditiedag legt onze host Alja Vos precies
uit hoe het werkt.

OOK TIJDENS DEZE
EXPEDITIEDAG KAN ER
VOLOP GENETWERKT
WORDEN!
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