Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving is een knooppunt
waar bedrijven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs
op een stimulerende wijze en vanuit een duurzame visie samenwerken aan
innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en
het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

Woensdag 5 juni 2019

Uitnodiging Partnerraadbijeenkomst

KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Foto: VHL, Ben ter Mull

Datum: woensdag 5 juni 2019
Plaats: Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere
14.00 – 17.00 uur
Tijd:

Foto: VHL, Ben ter Mull

Uitnodiging

Programma

Beste partners van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving,
U bent van harte uitgenodigd voor de:

Partnerraadbijeenkomst van het KCNL, 5 juni a.s.
bij Aeres Hogeschool te Almere.

13:30 uur
14:00 uur
14:05 uur
14:10 uur

We gaan actief met elkaar in gesprek over de vragen: “Hoe vanaf 1 januari 2020 de
behoeften van jullie als partners en de maatschappelijke opgaven die er liggen, bij elkaar
te brengen?”, “Wat moet de inhoud van het programma worden?” en “Welke afspraken
kunnen we maken voor de verdere samenwerking?”.

14:15 uur

Kortom, dit is de kans om mee te denken en te praten over de vervolgfase van het KCNL!

14:20 uur

Voor het welslagen van de bijeenkomst doen wij een beroep op uw commitment. Wij
stellen het zeer op prijs wanneer u als bestuurder mee doet.

Peter van Dongen
voorzitter Stuurgroep KCNL en voorzitter CvB Van Hall Larenstein

15:30 uur

Evelyne van Dongen
programmamanager KCNL
16:40 uur
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Inloop met koffie en thee
Welkom door Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool Almere
DEEL I: Ontwikkelingen KCNL
Opening door Peter van Dongen, voorzitter Stuurgroep KCNL
Introductie en toelichting op het programma door Evelyne van
Dongen, programmamanager KCNL
DEEL II ‘Met het Business model canvas KCNL in de hand’
Opstart Creatieve sessies en Actieplan, Menko Wiersema,
Gebiedsmanager provincie Zuid-Holland en medegrondlegger
‘Programma Groene Cirkels’
Deel 1 Creatieve sessies:
•

Ophalen ‘Waarden’

•

Genereren ‘Droombeelden’ over de inhoudelijke
doorontwikkeling van het KCNL

• Selecteren en prioriteren van gezamenlijke ‘Droombeelden’
Deel 2 Actieplan maken:
•

Gezamenlijk ontwerpen van het ‘Haalbaarheidsschema’

•

Ophalen Voorwaarden en Condities voor samenwerking
KCNL in ‘fase 2’

• Vertalen van Ideeën naar Wederzijdse diensten
Reflectie en afspraken voor vervolg door Peter van Dongen. Ter
afsluiting bent u uitgenodigd voor het gebruiken van een hapje en
drankje.

