
WAGENINGEN, 
13 & 14 DECEMBER 2012

Zelf aan de slag 

met concrete eigen vragen voor 

JÓUW platteland van de toekomst

ZICHT OP 2020
netwerkp la t te land.n l/p la t te landsconferent ie

Data: Donderdag 13 december, 9:30 – 22:00 uur

 Vrijdag 14 december, 8:45 – 15:30 uur

Organisatie: Netwerk Platteland en Dienst Landelijk Gebied

Locatie: Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen

Kosten: Tweedaags programma, inclusief lunch en diner: € 200,-
Inclusief hotelovernachting in het Hof van Wageningen: € 250,-
Deze prijzen zijn exclusief 21% btw.

Studententarief: Voor studenten geldt een speciaal tarief. Ben je student? 
Neem contact op over de mogelijkheden.

Aanmelden: Via digitaal aanmeldformulier op netwerkplatteland.nl/
plattelandsconferentie/aanmelden

Meer info: netwerkplatteland.nl/plattelandsconferentie

Contact: Heeft u vragen over de conferentie of over uw aanmelding? 
Neem dan contact op met Connie Meinders, 
E info@netwerkplatteland.nl, T 033-432 6000

PRAKTISCHE INFORMATIE

De muur van samen waarde maken: 
jouw project in beeld!

Geef JOUW project een gezicht met 
een poster op A1-formaat (of twee 
keer A2). Zo kun je laten zien wat er 
bij jou in het gebied in beweging is, 
waar je vragen hebt, waar je samen-
werking zoekt en je met anderen wilt 
verbinden. 
Wij faciliteren dat groepen met gelijk-
soortige thema’s of vragen of uit 
hetzelfde gebied die elkaar nog niet 
kennen, contact leggen en elkaar 
gaan ondersteunen.

netwerkp la t te land.n l/p la t te landsconferent ie

… en waarom kom jij? 
Welke boon wil jij planten? Deel je persoonlijke vraag 
of urgentie over jouw platteland van de toekomst op 
netwerkplatteland/plattelandvandetoekomst

“Plattelandsontwikkeling: misschien wordt het tijd om toe te geven dat we 
ook bij de overheid niet altijd weten hoe het moet. Ik hoop op een oprechte 
dialoog, waarin we echt de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, zodat 
we tot oplossingen komen die we tot nu toe nooit voor mogelijk hadden 
gehouden.”
Vincent Tiel Groenestege, procesbegeleider en innovator bij DLG

“Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg. Daarom deze conferentie niet 
zoveel aandacht voor grote sprekers met klinkende namen, maar aandacht 
voor nieuwe manieren van kijken, voor verbinding met anderen. En vooral 
aandacht voor onszelf en voor wat ons te doen staat.”
Marga de Jong, Netwerk Platteland 

“Geen goede voorbeelden en pasklare antwoorden, maar met elkaar aan 
de slag om nieuwe antwoorden te vinden rond inhoudelijke thema’s en 
vragen die jou bezighouden. Zodat je daarna met nieuwe zin aan de slag 
kunt in jouw gebied.”
Petra van de Kop, Netwerk Platteland

LEREN, 
VERKENNEN, 
VERBEELDEN, 
WAARMAKEN

BRENG JOUW 
PLATTELAND 
DICHTERBIJ



UUHet platteland op: leren en verkennen 
Een frisse blik op het platteland

Kom los van de kaders
Inspirerende sprekers laten je op een andere manier kijken. 
Met onder meer:
•	 Introductie op het programma. Door dagvoorzitter Wibo 

Koole (adviseur/facilitator duurzame transformatie)
•	 Intermezzo: er zit muziek in het platteland
•	 De circulaire economie: nieuwe inspiratie voor bestaande 

praktijk. Door Ruud Sondag, ex-ceo van Van Gansewinkel 
Groep (‘Afval bestaat niet’)

•	 Waarden maken of waarmaken? Door Nils Roemen, inspi-
rator en oprichter van Durf te vragen / Waarmakerij

•	 Dialoog van het leren. Wat trof je in de verhalen, waar 
raakt dat je eigen ervaring en wat kun jij anderen bieden?

Verbeelden en waarmaken

Leren van proberen
Wat kunnen we leren van mensen die de moed hadden om 
gewoon te beginnen? Interviews met inspirerende initiatief-
nemers over verandering en vernieuwing aan de hand van de 
persoonlijke geschiedenissen. Namen en projecten vind je op 
de website.

Werkateliers - Verbeelden en creëren
Wat is de komende vijf jaar nodig op het platteland? Je gaat in 
groepen nieuwe ideeën genereren voor een bloeiend platte-
land. Je bouwt letterlijk aan deze ideeën: met behulp van 
materialen en een groep ervaren facilitators ontwikkelen we 
modellen van ideeën, initiatieven en projecten. Na de confe-
rentie kun je hier meteen mee aan de slag.

MIDDAGPROGRAMMA
Beweging naar de toekomst

We delen de opbrengsten van de werkateliers, brengen alle 
ideeën en initiatieven bij elkaar en bundelen deze in een 
Plattelands-projectenboek van de Toekomst. De resultaten 
van de conferentie brengen we in bij de voorbereiding op het 
PlattelandsOntwikkelingsprogramma 3 (2014 – 2020).

Dag 1 – 13 december
OCHTENDPROGRAMMA

Dag 2 – 14 december
OCHTENDPROGRAMMA

Het platteland verandert. 
We zien krimp, ontgroening en 
vergrijzing, maar ook nieuwe 
economische activiteiten, nieuwe 
vormen van natuurbeheer en 
lokale leefbaarheid. 

Investeringsfondsen en subsi-
diepotten verdwijnen, wettelijke 
kaders veranderen, de vaste 
rolverdeling tussen burgers, 
ondernemers, organisaties en 
vernieuwers begint te schuiven.

Het gevolg is dubbele onzeker-
heid: naast de vele mogelijkhe-
den en initiatieven vragen we 
ons af wat er nog meer kan en 
moet op het gebied van nieuwe 
economie, natuurbehoud, of 
sociale innovatie. En aan de 
andere kant vragen we ons af 
hoe we dat gaan doen, wie het 
voortouw neemt, hoe we initi-
atieven kunnen ondersteunen 
en wie ons daarbij helpt nu 
de overheid lijkt af te haken.

Op de Plattelandsconferentie 
komen alle vernieuwers en in-
spiratoren bij elkaar. Samen 
werken we aan het verdiepen en 
ontwikkelen van nieuwe ideeën, 
initiatieven en samenwerkings-
verbanden voor het Platteland 
van de Toekomst. Breng jouw 
platteland dichterbij! Dit wil 
je toch zeker niet missen?

PROGRAMMA

Lokale ketens 
in de circulaire economie

Steeds meer ondernemers, burgers en overheden gaan, op gebiedsniveau, met el-
kaar samenwerken, bijvoorbeeld rond thema’s als lokaal voedsel of duurzame lokaal 
geproduceerde energie. Hoe kunnen we dit faciliteren?

Sociaal kapitaal 
het nieuwe geld

De komende jaren zullen er minder subsidies beschikbaar zijn. Betekent dat het 
einde van innovatieve ideeën, of mogen we juist blij zijn dat we van dwingende regel-
tjes af zijn? Kunnen ondernemerschap en sociaal kapitaal het geld vervangen? 

Nieuwe gemeenschappen 
voor samen werken en leven op het platteland

De traditionele plattelandsgemeenschap is de afgelopen decennia sterk veranderd. 
Mensen gaan elders werken, scholen sluiten, jongeren vertrekken, nieuwe bewoners 
komen van buitenaf. Hoe ziet de plattelandsgemeenschap van 2020 er uit? 

Slim grondgebruik 
voor de nieuwe economie van het platteland

Grond: het is letterlijk de basis van gebiedsontwikkeling. Wat betekent slim omgaan 
met grond voor nieuwe initiatieven? Hoe verbind je bijvoorbeeld natuurbeheer met 
andere regionale ontwikkelingen? 

Netwerk Platteland en Dienst Landelijk Gebied nodigen je uit voor de tweedaagse Plattelandsconferentie 

BRENG JOUW PLATTELAND DICHTERBIJ: 
LEREN, VERKENNEN, VERBEELDEN, WAARMAKEN 

op 13 en 14 december 2012 in Wageningen.

Een gedetailleerd programma met tijden, namen en alle workshops vind 
je op netwerkplatteland.nl/plattelandsconferentie/programma

Je gaat niet weg 
zonder nieuwe contacten, 

nieuwe projecten en nieuwe 
initiatieven. Want de conferen-
tie luidt het laatste jaar in van 
Netwerk Platteland en maakt 

een start met de nieuwe 
plattelandsbeweging.

MIDDAGPROGRAMMA

Het platteland in beweging: wat is er al te zien?
Waar is er beweging, waar zit het nog vast?

Werkateliers rondom de 4 thema’s
Kennis delen, van elkaar leren, nieuwe inzichten opdoen. 
In vier themagroepen ga je aan de slag om samen een 
verkenning te maken en een gezamenlijk beeld te krij-

gen: waar loopt het vast, waar zit energie en beweging,
waar is beweging gewenst? Er zijn inspiratoren aan-

wezig die eigen ervaringen inbrengen. Facilitators 
van Netwerk Platteland en DLG helpen met inspi-

rerende en creatieve werkvormen. 

Opbrengsten delen
Jullie maken en geven samen een groeps-

presentatie voor de conferentie, en 
delen aan de hand daarvan kennis 

en nieuwe inzichten met de 
andere conferentiegangers.

AVONDPROGRAMMA
Durf jij jezelf de vraag te stellen: 
‘Wat heb ik te doen op het platteland’
Tijdens het avondprogramma kun je deelnemen aan 
een keur van inspirerende en creatieve workshops 
met muziek, verhalen, meditatie of film. Durf je het 
aan om op een verrassende manier op het goede been 
gezet te worden, of ben je bang op het verkeerde been 
terecht te komen?
Onze inspiratoren en begeleiders gaan samen met jou 
een onvergetelijke avond maken. Je leert hoe je in elke 
situatie nieuwe inspiratie voor projecten of thema’s 
kunt vinden en hoe je daarbij nieuwe motivatie en een 
effectieve rol voor jezelf kunt vinden. Na alle inspiratie 
is er volop tijd voor ontmoeting en plezier!

THEMA’s


