Masterclass

Ruimte in
transitie.
De transitie naar een duurzame
samenleving is allerminst vanzelfsprekend en verworven. Het blijft een zoektocht naar nieuwe structuren, naar
nieuwe samenlevingsmodellen, naar
nieuwe gewoonten en gebruiken.
Maar ook naar nieuwe economische
en businessmodellen die meer gaan
rekening houden met de ecologische
en sociale behoeften. Ruimte speelt
een centrale rol in tal van maatschappelijke transities die aan de
gang zijn. We zijn overtuigd dat er
nood en behoefte is om het thema
‘Ruimte in transitie’ op de agenda te
plaatsen in ondernemingen, overheden en (semi) publieke diensten.
In deze masterclass leer je als
professional werkend aan publieke
en private ruimte een plek te maken
voor fundamentele verandering in
jouw organisatie of werkveld.

Organisatoren

Info & inschrijven

info@bopro.be
+32 (0)9 261 54 00
drift@drift.eur.nl
+31 (0)10 408 88 87

boproacademy@bopro.be
+32 (0)9 261 54 00
i.s.m.
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editie

Eerste hulp bij
historische kanteling.

“Wij zijn ervan overtuigd dat
naast slimme technologie en
circulariteit in denken en doen,
ook het vermogen om met
sociale transities om te gaan,
doorslaggevend zal zijn bij het
investeren in en ontwerpen van
onze toekomst.”
Peter Garré

Energie, mobiliteit, zorg, arbeidsmarkt, de grondstoffeneconomie: tal van maatschappelijke systemen
hebben ons lang geholpen, maar lopen vast vandaag. Op verschillende van deze terreinen vinden er
tegelijkertijd transities plaats: historische kantelingen, hopelijk richting een duurzamere samenleving.

Managing Director Bopro

Ruimte speelt een centrale rol in deze transities: denk
aan het herdenken van publieke én private ruimte op
weg naar een klimaatneutrale samenleving, slimme
applicaties en nieuwe concepten in ziekenhuizen,
woonzorgcentra en scholen, brownfieldontwikkeling
voor lokale maakindustrie, en de introductie van
kleinschalig (samen)wonen – er kan zo veel.
Deze onvermijdelijke transformaties kunnen gedwongen aanvoelen. In de dagdagelijkse praktijk
van ondernemers, organisaties en overheden is het
daarom noodzakelijk te reageren en anticiperen op
die grote complexe veranderingen. Hierbij loop je
tegen vragen op: Hoe kan ik de actuele, onstuimige
ontwikkelingen beter begrijpen en hoe vind ik daarin
mijn eigen rol? Hoe combineer ik visionaire ambities
met korte termijn resultaat? En hoe weet ik technologische innovatie om te zetten tot een transformatieve innovatiekracht?

Het antwoord op deze vragen is opeens
dichtbij: je ontdekt ze tijdens de 6-daagse
Masterclass Ruimte in Transitie, de tweede
editie van dit uitzonderlijk trainingsprogramma in Vlaanderen.
De masterclass brengt een groep gedreven ondernemers, investeerders, ruimtelijke planners, beleidsmedewerkers en vernieuwers samen die vanuit hun organisatie de transitie willen ondersteunen, richting
een duurzame toekomst.

Masterclass met
unieke leerdoelen.
Deze masterclass is het enige programma rond dit
thema in Vlaanderen en komt tegemoet aan een
toenemende vraag in het leren omgaan met complexe dynamieken bij maatschappelijke veranderingen. Deelnemers leren richting geven aan het
verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden.
Het is onze bedoeling om te pijlen naar het ‘kantelaarspotentieel’ van deelnemers en het leggen van
verbinding tussen de verschillende invalshoeken (privaat, publiek, non-profit) op het werkveld. Zo leer
je belangen te alligneren, netwerken te vormen en
kritische massa op te bouwen om maatschappelijke
transitie te initiëren.
Al doende krijg je ervaring met de Transitie-Management-benadering en -methodiek, wissel je ervaringen uit met collega’s en reflecteer je op persoonlijke
en organisatorische rollen binnen transities. Aan de
hand van theoretische kaders en inspirerende verhalen van koplopers, bieden we handvaten waarmee
de deelnemers aan de slag gaan in hun eigen casus.
Door te werken met praktijklabo’s en een eigen casus
leer je als deelnemer deze kaders toe te passen op de
eigen organisatie en werkcontext.
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De leerdoelen van
deze masterclass...

Ontwikkelen van een kennisbasis
van transitiedenken en de aanpak
van transitiemanagement.

Opdoen van nieuwe inzichten
over de rol van jouw organisatie binnen de transitie ‘ruimte’.

Aanleren van een reflexieve
houding waarmee je transitiegericht kan interveniëren
en bijsturen.

Analyseren van de eigen
transitiedynamiek in de eigen
sector en herkennen van patronen van onduurzaamheid.

Identificeren van relevante
actoren en (machts)relaties en
het kunnen initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen.

In staat zijn om ruimte te
creëren voor fundamentele
verandering in je eigen organisatie en werkveld.

Door aan de slag te gaan met
een eigen casus wordt deze
training concreet. Niet alleen
omdat je hierdoor je eigen doelen in de praktijk kunt versnellen
maar ook omdat het een basis
geeft dat het leerproces bevordert.

“Transities zijn langdurige
processen, waarbij het niet
per se de vraag is of ze nodig
zijn, maar juist hoe we ermee
omgaan.”
Prof. dr. Derk Loorbach
Director DRIFT

Voor wie
verandering wil.
Deze masterclass is ontworpen voor architecten, ruimtelijke planners, vastgoedontwikkelaars, promotoren, beleidsmedewerkers,
het management van logistieke, mobiliteits-,
energie-, zorg- en nutsbedrijven, … die vanuit
hun dagelijkse praktijk met transitievraagstukken geconfronteerd worden. Deelnemers
worden uitgedaagd om het thema ‘ruimte’
op te schudden en hierdoor nieuwe inzichten
te verwerven.
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Programma.
Dag 1

16/09/2022
Antwerpen - BlueChem (BGA)

Transities
verkennen

Ruimtelijk beleid in
historisch perspectief

Transitie in historisch perspectief en systeemverandering

We nemen de aftrap en doen dit door
kennis te maken met elkaar aan de
hand van een 2 minuten pitch over
jouw transitieopgave.

We analyseren hoe het historisch
gegroeide huisvestingsbeleid zijn
weerslag heeft gekregen in de Vlaamse
en Nederlandse bestemmingsplanning
en ruimtelijk beleid. De erfenissen van
ons ruimtelijk en politiek beleid in het
verleden leiden tot pad-afhankelijke
ontwikkelingen en een niet-duurzame
lock-inn. We bekijken ook hoe en waarom dit socio-technische regime steeds
meer in crisis geraakt.

Transitie is geen synoniem voor verandering, voor zaken ‘een beetje beter
maken’, een systeem optimaliseren of
efficiënter maken. Het vraagt om een
andere manier van denken, doen en organiseren. Transities kennen hun eigen
grillige wegen en vaak niet zoals je zelf
denkt of wil. Door transitiepatronen
en -mechanismen te herkennen, kun je
erop inspelen, er gebruik van maken en
jouw rol in de grote transities van dit
moment spelen. Transitiemanagement
en de X-curve worden geïntroduceerd
met voorbeelden uit domeinen als
wijkontwikkeling, mobiliteit, voedsel,...

Spreker:
Dirk Van de Poel

Met deze inzichten verkennen we waar
kiemen liggen voor transities in ruimtelijk beleid.
Spreker:
Prof. Dr. Ir-Arch. Tom Coppens

Dag 2

Spreker:
Prof. dr. Derk Loorbach

30/09/2022
Antwerpen - Provinciehuis

Transitedenken en
machtsdynamieken
In deze module schetsen we het grotere kader van welke typen macht er zijn
en de turbulenties die machtsverschuivingen binnen transities genereren.
Aan de hand van levende voorbeelden
uit de energietranstie worden transitiekaders zoals het multi-level-perspectief
en het multi-actorperspectief – tastbaar gemaakt.
Spreker:
Marieke Verhagen

Labo: verkennen van het
systeemveld in de zorg- en
bouweconomie
Hoe maak je nu de vertaalslag naar
de eigen praktijk en organisatie? Aan
de hand van het systeemveld in de
zorgsector exploreert dit labo op dezelfde werkwijze het systeemveld voor
de bouweconomie. We maken zicht op
aan de gang zijnde (verander)kracht en
hebben aandacht voor jouw eigen positie, rollen en mogelijkheden om invloed
uit te oefenen in dit systeemveld.
Spreker:
Herman Toch
Spreker:
Dirk Van de Poel
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Dag 3

14/10/2022
Brussel - Maison de la Poste

Systemische innovatie en
urban transition (smart city)
Aan de hand van best practices en
voorbeelden uit binnen- en buitenland
laten we zien hoe datatechnologie
slimme gebouwen en de slimme stad
met elkaar kunnen verbinden. Hoe leidt
deze technologie tot andere processen
en zelfs fysieke wijzigingen in de stad?
Welke valkuilen dienen vermeden te
worden en hoe?
De masterclass behandelt de aankomende technologische, maatschappelijke, organisatorische en zakelijke
verschuivingen als één systemische
innovatie, en geeft concrete aanwijzingen hoe hier als betrokken bedrijf,
beleidsmaker en burger mee om te
gaan

Labo: complexiteit als
uitdaging of de kunst van
een goede samenwerking
Complexe megatrends zoals klimaatopwarming, bevolkingsgroei en economische ontwikkeling, zetten onze steden
en open ruimtes onder druk. Deze
sessie focust op het potentieel van
multi-actorsamenwerking, waarbij de
transitie naar duurzaam ruimtegebruik
opgevat wordt als een co-creatief en
adaptief proces tussen steeds meer
belanghebbenden en betrokkenen.
Spreker:
Marc Craps

Spreker:
Pieter Ballon

Dag 4

28/10/2022
Brussel - Quatuor

Beleid in
transitie
Gebieds- en vastgoedontwikkeling
vraagt bij uitstek om een lange termijnperspectief. Maar hoe doen we dat in
een snel veranderende omgeving. We
verkennen verschillende uitdagende
praktijkvoorbeelden van anders denken
en doen in ruimtelijk handelen. Vanuit
verschillende sectorale contexten
maken we kennis met inspirerende
beleidsbeïnvloeding van ruimtelijke
planning en ontwikkeling.
Spreker:
An Rekkers

Labo: Leren van transities:
opzetten van reflexieve
monitoring in praktijksituaties
Transitieopgaves zitten vol onverwachte obstakels en kansen, zelfs
onzekerheid en controverse. Wat echt
belangrijk is, wordt vaak doorheen het
proces pas duidelijk. Klassieke monitoring met meten en afrekenen zal niet
gaan. In deze sessie introduceren we
reflexieve monitoring, een tool gebaseerd op leren en bijsturen in de eigen
transitiecontext.
Spreker:
Mara de Pater
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Dag 5

18/11/2022
Brussel - BIGH

Ruimtelijke ontwikkelingen
en transitie

Labo: transitie-experimenten
opzetten

Reflexief interactief ontwerp: van programma van eisen naar een behoeftenprogramma.

Opzetten van transitiecoalities en value
network mapping. Hoe geef je handen
en voeten aan al die opgedane transitiekennis? De uitdaging schuilt in de
actie. Doorheen dit labo gaan we aan
de slag met de toepassing van ‘value
network mapping’ om transitiekennis
bruikbaar te maken in de praktijk.
Vanuit zijn ervaring als transtiemanager bij VITO brengt Yves De Weerdt
actuele en levende voorbeelden in rond
transitie-experimenten in stedelijke
contexten en gebiedsontwikkelingen.

In deze sessie maken we kennis met
RIO, reflexief-interactief ontwerp. een
ontwerpgerichte benadering die vertrekt van het idee dat systeeminnovatie
kan gefaciliteerd worden. Aan de hand
van twee concrete cases, het Rondeel
als duurzaam kippenbedrijf en de ruimtelijke en economische ontwikkeling
van de haven van Amsterdam laten we
zien hoe dit werkt.

Spreker:
Yves De Weerdt

Spreker:
Prof. dr. John Grin

Dag 6

02/12/2022
Antwerpen - Havenhuis

Ruimte opschudden: de
choreografie van ruimte

Mijn persoonlijke
transitie

Open lezing en
sofagesprek

Deze workshop zorgt voor een a-typische benadering van onze eigen
invulling van ruimte. Het stelt ons in
staat ruimtelijke grenzen te voelen en
uit te dagen. Een korte ervaring waarin
we ruimte opschudden vanuit de kijk
van choreografe Kiki Vervloessem.

Transities begrijpen begint met anders
kijken. Van hieruit ga je ook anders
denken, anders voelen en uiteindelijk
anders handelen. Transities zijn daarom altijd mensenwerk.

In samenwerking met BVS-UPSI organiseren we een open lezing met Prof Dr
Ir. Jan Rotmans.

Choreografe:
Kiki Vervloessem

De eigen casus
Door te werken met een eigen casus,
zorg je ervoor dat je eigen doelen in de
praktijk kunt versnellen. Tegelijkertijd
vormt het een concrete basis dat het
leerproces bevordert. Reken hiervoor op
een 2-tal werkuren tussen de verschillende lesdagen.

Spreker:
Yves De Weerdt
Spreker:
Dirk Van de Poel

Jan Rotmans is een gepassioneerde
en rebelse wetenschapper die in de
praktijk betrokken is bij het versnellen
van transities en duurzaamheid. Vanuit
zijn boek ‘Omarm de chaos’ neemt hij
ons in deze lezing mee in de manier
waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Hij brengt het grote verhaal
terug naar het menselijk niveau en
geeft handvaten om zelf in beweging
te komen. Bijzondere aandacht gaat
ook uit naar de heersende grondstoffentransitie.
Aansluitend vindt een sofagesprek
plaats waar Jan Rotmans een uitdagend gesprek aangaat met ondernemers, experten en beleidsmakers over
ruimte in transitie.
Spreker:
Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans
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Onze sprekers.

Dirk Van de Poel

Prof. dr. Derk Loorbach

Bopro

DRIFT

Dirk Van de Poel werkt als zelfstandig ‘senior expert’ voor
Bopro inzake transitiesturing. Hij is opgeleid als trainer in
System Thinking en gezondheidsagogiek en als transitiemanager aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam - DRIFT. Hij
beschikt over de specifieke kennis en praktijkervaring bij het
ondersteunen van complexe (ruimtelijke) processen.

Derk Loorbach is hoogleraar sociaal-economische transities en directeur van DRIFT. Hij is al twintig jaar activist,
onderzoeker, adviseur en leerling in transities naar duurzame
toekomsten. Hij is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling, met meer dan honderd publicaties in dit vakgebied op zijn naam. Als actie-onderzoeker
is hij betrokken bij vele transitie-processen in de bestuurs- en
zakenwereld, het publieke domein en in de wetenschap.”

Mara de Pater

Marieke Verhagen

DRIFT

DRIFT

Bij DRIFT werkt Mara aan een breed spectrum van thema’s
en projecten, waarbij ze haar interdisciplinaire achtergrond
gebruikt om problemen analytisch en holistisch aan te pakken.
Ze heeft Milieukunde gestudeerd in Wageningen (BSc & MSc),
met als specialisatie milieubeleid en internationale politiek, en
heeft ook een MSc in Culturele Antropologie afgerond aan de
Universiteit Utrecht. Voor beide masters deed Mara onderzoek
in Nederland en in het buitenland (o.a. in de VS en Hongarije),
gericht op (de-)democratisering en klimaatbeleid.

Marieke Verhagen werkt als adviseur en coördinator educatie &
netwerken bij DRIFT. Ze is gedreven om mensen te laten ervaren dat we deze wereld anders kunnen organiseren dan we nu
doen. Zij laat daarom graag mensen met diverse achtergronden
contact maken met elkaar, met complexiteit en met de kracht
van paradoxen. Marieke werkt op projecten over leren in netwerken en zelforganisatie & leiderschap. Verder heeft ze ervaring
met impactmetingen binnen complexe systemen, economische- en bedrijfstransities en begeleiding van transitiearena’s.”

An Rekkers

Herman Toch

VRP

FLRISH

An Rekkers startte haar carrière in de erfgoedsector, waar ze
vier opeenvolgende edities de coördinatie van de Open Monumentendag Vlaanderen op zich nam. Ze verruimde de blik
naar landschappen en natuur als coördinator van het regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei en kon daarna kennismaken met waterbeleid bij Kanaalgidsen vzw. De fascinatie
voor een kwaliteitsvolle leefomgeving werd stevig gevoed in de
opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (VUB, 2017).
Sinds 2013 is An directeur van de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning (VRP), waar ze haar passie kan delen met
een breed netwerk van ruimtemakers.

Herman Toch is co-oprichter van FLRISH. Herman is al sinds
jaar en dag gefascineerd door de wereld in verandering. Hij
koos na verschillende internationale jobs als marketeer en
algemeen directeur voor een ruimer perspectief. Hij verdiepte zich in de wereld van purpose en maatschappijbouwend
ondernemen. Herman is voornamelijk actief in de sectoren
zorg, voeding en toerisme. Hij is auteur van de boeken:
‘Transformeren om te overleven (2012), Happy Profit (2014),
The Positieve Sum Game (2019), en Scenarioagility (2020).
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Prof. Pieter Ballon

Prof. Marc Craps

VUB

KU Leuven

Prof. Pieter Ballon is professor aan de VUB en directeur bij
imec, het Vlaamse digitale innovatie-instituut.
Hij is expert in business model innovatie in de sectoren van
slimme media en slimme steden.
Hij is auteur van ‘Smart Cities: Hoe technologie onze steden
leefbaar houdt en slimmer maakt’ en ‘De Stad is een Boek’.

Prof. Marc Craps (PhD Organisatiepsychologie) is hoofddocent
aan de KU Leuven, campus Brussel. Zijn onderzoek aan het
Centrum voor Duurzaam Ondernemen van de Faculteit Economie en Management, focust op de kwaliteit van samenwerking
tussen multipele maatschappelijke actoren, voor een adequate
omgang met de complexe uitdagingen van duurzaamheid.

Tom Coppens

Kiki Vervloessem

Universiteit Antwerpen

Opera Ballet Vlaanderen

Prof. Dr. Ir-Arch. Tom Coppens is hoogleraar ruimtelijke planning en stedenbouw aan de universiteit Antwerpen.

Kiki Vervloessem is choreografe en adjunct algemeen directeur bij Opera Ballet Vlaanderen. Zij ademt dans uit. Naast
het dansen volgde Kiki filosofie en culturele studies in Leuven.

Dr. Yves De Weerdt

John Grin

VITO

Universiteit van Amsterdam

Dr. Yves De Weerdt is transitiesocioloog en werkt bij de VITO
als onderzoekscoördinator Duurzaamheidstransities. Hij
gebruik het transitiedenken als kader om sociaalwetenschappelijke perspectieven, planning, beleid, sociale innovatie en
technologie samen te brengen om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar co-creatie, actiegerichte leerprocesssen en systemische
benaderingen. Steden ziet hij daarbij als uitgelezen plekken
om daarmee aan de slag te gaan.

Prof. dr. John Grin is hoogleraar beleidswetenschappen en
systeem-innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, en
medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties
en Transities (KSI). Hij werkt vanuit een interdisciplinaire onderzoeksaanpak, puttend uit o.a. politicologie, wetenschap,
technologie- en innovatie-studies, sociologie en geschiedenis. Daarnaast heeft hij een grote interesse in beleidsanalyse
en ontwerp, beleidsimplementatie, leren over beleid, en
democratische governance.”

Prof.dr.ir. Jan Rotmans
Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een scientivist, een gepassioneerde
en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij
het versnellen van transities en duurzaamheid. Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het gebied,
met hierover meer dan 200 publicaties en 27 boeken op zijn
naam. Door het oprichten van ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en het mede oprichten van Zorgeloos, wil hij de
transitie versnellen.”
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Locaties.

Maison de la Poste

Havenhuis

Quatuor

Brussel

Antwerpen

Brussel

Maison de la Poste (Tour & Taxis) is met
zijn iconische historische architectuur
en 15 inspirerende erfgoed-evenementenzalen, een van de meest uitzonderlijke ontmoetingsruimtes van Brussel.

In dit hippe gebouw - een monumentaal ontwerp van het befaamde
architectenbureau Zaha Hadid - met
wortels in het verleden en blik op de
toekomst, verwelkomen wij u graag.

Quatuor bestaat uit vier kantoorgebouwen en voldoet aan de hoogste normen
op het vlak van kwaliteit, innovatie en
milieuprestaties. Bopro treedt op als
BREEAM assessor, project manager en
quality and quantity surveyor.

BlueChem (BGA)

BIGH

Provinciehuis

Antwerpen

Brussel

Antwerpen

BlueChem is een unieke samenwerking
tussen overheid, industrie en kennisinstellingen met de gezamenlijke ambitie
om de toekomst van de economisch
belangrijke chemiesector in Vlaanderen te garanderen en versterken.

BIGH’s eerste stadsboerderij is
gebouwd op het dak van de Foodmet
markthal op de historische Abattoir site
in het hart van Brussel is meteen ook de
grootste (met zo’n 4000m2) stadsboerderij in Europa gesitueerd op het dak
van een gebouw.

Provinciehuis Antwerpen: het nieuwe
baken van Antwerpen en een CO2-neutraal kantoorgebouw. Naast het Projectbeheer staat Bopro voor dit project
in voor de de “BREEAM International
Assessment”,
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Een bijzondere samenwerking.
De Masterclass Ruimte in Transitie is een co-productie van Bopro
Academy verbonden aan Bopro NV (BE) en het transitie-instituut Drift, verbonden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam
(NL). Onze samenwerking vindt zich in een gedeeld maatschappelijk belang om duurzame transities te versnellen en hiertoe de
nodige capaciteit op te bouwen.

Om van deze opleiding een toonaangevend initiatief te
maken beroepen we ons op experten uit een breed netwerk van kennisinstellingen en transitiedenkers. We zetten
deze 2de editie op in een verruimde samenwerking met de
Vereniging van Ruimtelijke Planners (VRP – BE) en Vlaams
Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO – BE).

De forward thinkers van Bopro bouwen elke dag aan inclusieve
plekken waar mensen kunnen wonen, werken en ontspannen.
Ze gaan elke dag op zoek naar de gemene deler die nodig is
om stedelijke transitie mogelijk te maken.

DRIFT ziet de kansen en de urgentie voor fundamentele
vernieuwing richting een duurzame samenleving. Drift is een
toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van
duurzaamheidstransities. Wij ontwikkelen en delen transitiekennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat
stelt zich actief in te zetten voor transities.

Om de ambities uit de klimaatakkoorden en Green Deal voor
onze toekomstige generaties tegen 2030 en 2050 te bereiken,
gaan onze forward thinkers opnieuw nadenken over hoe zij
toekomstbestendig kunnen ontwikkelen door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ze gaan gebiedsontwikkelingen
opschalen als aanjager van een circulaire economie. Door
de kwaliteit van leven op te waarderen, zullen mensen meer
kunnen teruggeven dan ze ontvangen en gebruiken. Ze gaan
permanent optimaliseren en innoveren door slimme digitalisering en continue focus op de best beschikbare technieken.
Om tot slot voortdurend te groeien en te leren hoe het beter
kan en moet.
Dit momentum daagt ons uit om - in een hoog tempo - duurzamer te worden op elk niveau. We zitten allen samen in deze transitie. Wij vinden het belangrijk de reeds opgedane kennis in denken
en doen te delen, enkel zo kan de transitie versneld worden.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP)
wil het belang van een duurzame ruimtelijke planning en
stedenbouw zo breed mogelijk uitdragen. We richten ons
daarbij in de eerste plaats tot ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen en lokale besturen uit Vlaanderen en Brussel.
Omdat ruimtelijke planning zovele raakvlakken heeft met
diverse andere domeinen (economie, architectuur, energie,
infrastructuur, mobiliteit …) richten we ons ook expliciet tot
andere sectoren – op zoek naar ‘win-wins’.

“De VRP beschouwt ruimte als een van de sleutelfactoren
in verschillende transities, of het nu om mobiliteit, energie
of ondernemen gaat. De manier waarop we onze ruimte
vandaag organiseren zal immers bepalen of we de juiste
stappen in de richting van een duurzame toekomst kunnen
zetten.” - Ann Rekkers

DRIFT heeft vier kernactiviteiten die elkaar aanvullen,
aanscherpen en inspireren: academisch onderzoek, advies,
onderwijs en publiek dialoog & debat.
De sterke verbinding tussen deze activiteiten stelt ons in
staat theorievorming met kritische reflectie te combineren
en onze inzichten op verschillende manieren te testen, valideren en maatschappelijk relevant te maken.
Samen met de mensen, organisaties en instituties waarmee
wij samenwerken, streven wij naar het versnellen van de
transities naar eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen.

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op
het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.
Vanuit haar visie streeft Vito naar:
• De transitie versnellen naar een competitief, schoon en
veilig energiesysteem in Vlaanderen en wereldwijd
• Korte materiaalcycli introduceren om wereldwijd ecosystemen op te zetten voor een circulaire economie
• Het gebruik van fossiele grondstoffen en energie in de
Vlaamse chemische sector radicaal verminderen
• Innovatieve, preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken, ondersteund door meetinstrumenten en data
• Duurzaam land- en watergebruik stimuleren en linken aan
gezondheidszorg en landbouw
Ons doel? De transitie versnellen naar een duurzame wereld.

BoproAcademy
Ruimte in transitie

10

De masterclass
in een notendop
• 6 dagen
• 6 inspirerende locaties
• 12 deep dive transitie sessies
• 13 toonaangevende
sprekers

Inschrijven.
Deze 6-daagse masterclass vindt plaats op spraakmakende trainingslocaties in Vlaanderen (Antwerpen &
Brussel) op volgende dagen: 16/09/2022; 30/09/2022;
14/10/2022; 28/10/2022; 18/11/2022; 02/12/2022.
De deelnameprijs voor deze masterclass bedraagt
€ 2.960,- (excl BTW) voor bedrijven en particulieren.
Leden van VRP genieten van een korting en betalen
€ 2.460,- (excl BTW).
De deelnameprijs voor leden vanuit overheden bedraagt € 1.960,- (excl BTW).

Inschrijven via website:

Contactpersoon.
Dirk Van de Poel
Transitiemanager Senior Expert Bopro nv
+32 499 593 988
dirk.vandepoel@bopro.be
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BoproAcademy
Oude Houtlei 140
9000 Gent
boproacademy@bopro.be
+32 (0)9 261 54 00
www.boproacademy.bopro.be

