
UITNODIGING
Klantcafé ‘Van duurzame ambities naar 
duurzame resultaten’
Donderdag 9 februari 2017, van 14.00 tot 17.00 uur
Poppodium Fluor, Oliemolenhof 22, Amersfoort 

Wij horen het steeds vaker:  Onze gemeente is in 
2040 klimaatneutraal, er staat veel op papier, maar de 
realisatie is lastiger dan initieel gedacht. Hoe vertalen 
we ambities naar concrete uitvoering? Hoe zorgen we 
dat er op korte termijn zichtbare resultaten komen, 
zonder de lange termijn uit het oog te verliezen?

Manu Busschots, klimaatpsycholoog, laat ons zien hoe 
de energietransitie in je organisatie kan landen en hoe 
we tot gedragsverandering bij de eindgebruiker kunnen 
komen. Hoe maken we nu echt massa, wanneer bereiken 
we het ‘kantelpunt’? Om die vragen te beantwoorden 
onthult hij enkele succesfactoren van de ‘Carbon 
Conversations’ methode, die hij met Stichting 
Klimaatgesprekken naar Nederland heeft gehaald.

Ite Meints, programmamanager Duurzaamheid in 
Dronten, vertelt ons meer over de best practices en 
de Drontense aanpak ‘gewoon doen’. Waar staan zij 
in Dronten? Wat gebeurt er en waar is het weleens 
misgegaan? Maar vooral, hoe worden de successen 
behaald?  

Vervolgens gaan we in gesprek aan de 
hand van een inspirerende voorbeeld-
case. Zo stellen we gezamenlijk en met 
input van alle aanwezigen vast hoe je 
van duurzame ambities tot harde, 
meetbare en duurzame resultaten komt. 

Rutger Nelis, fi nancieel expert, neemt ons mee in de 
wereld van het geld. Hoe zorg je dat het geld op de juiste 
wijze naar je project toekomt? Want aan veel 
duurzaamheidsingrepen hangt een fors prijskaartje, 
toch?

Werk je aan duurzaamheidsthema’s en 
klimaatambities binnen een gemeente? 
Dan kan je deze middag niet missen. 
De bijeenkomst is met name bedoeld 
voor ambtenaren die werk maken van 
de gemeentelijke duurzaamheid en 
klimaatambities.

DUURZAME LEEFOMGEVING | ZICHTBARE OPLOSSINGEN

Programma
14:00 - 14:15 Inloop
14:15 - 14:45  Manu Busschots (Klimaatgesprekken)

Hoe bereik je de eindgebruiker nu echt?
14:45 - 15:15  Rutger Nelis (Over Morgen)

Hoe financier jij je duurzaamheidsambities?
15:15 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:00  Case - best practices, van visie naar uitvoering
16:00 - 16:30 Discussie
16:30 - 17:00 Borrel

Om je aan te melden voor het klantcafé, stuur een e-mail naar: 
info@overmorgen.nl o.v.v. “Klantcafé 9 februari”


