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de all inclusive wijk
incompany programma: opleidingen, cursussen, workshops

Voor wie
Het incompany programma van de all inclusive wijk is bedoeld voor pionierende overheden en 
maatschappelijke organisaties die integraal aan de slag willen met vernieuwen en verduurzamen.

Thema's extern
Wonen, energie en klimaat
Werk en welzijn
Zorg en gezondheid
Circulaire economie
Natuur en voedsel

Thema's intern
Oplopende kosten in de zorg en het sociaal domein
Ontschotten en samenwerken
Integraal financieren en organiseren
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Basiscursus de all inclusive wijk - drie dagen
In de basiscursus krijgen de deelnemers een praktisch handelingsperspectief aangereikt voor integrale gebiedsontwikkeling. Aan de orde 

komen onderwerpen als: het verduurzamen van wijken, het oplossen van complexe problemen en het ontwikkelen van nieuwe sociaal-

economische bedrijvigheid. De cursus is praktisch gericht. Theorie wordt altijd verbonden met praktijkvoorbeelden. 

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers: 

- een duurzame visie op integrale wijkontwikkeling

- kunnen zij een integraal ontwikkelproces in de wijk opstarten en begeleiden

- weten zij wat er nodig is om initiatiefkracht en organiserend vermogen in een wijk te vergroten

- kunnen zij integrale samenwerking en financiering rond een opgave organiseren

Programma

dag 1: Verkennen van oorzaken van en oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken

dag 2: Complexe vraagstukken oplossen met de all inclusive methode voor integrale gebiedsontwikkeling

dag 3: Werken in de praktijk: wat ga je concreet in de wijk ontwikkelen en welke maatschappelijke businessmodellen kan je gebruiken?

Cursusinformatie

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers

Trainers: Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak

De cursusdagen worden in overleg met u ingepland. 

Prijs: € 12.000,- exclusief btw en exclusief kosten voor locatie en catering

Benodigde faciliteiten: laptop/beamer set

Deelnemers krijgen het basisboek (e-book), het theoretisch kader ''het drijfverenpalet'' en het werkboek ''de all inclusive methode voor 

integrale wijkontwikkeling''. de all inclusive wijk



Cursus integraal werken - twee dagen
De cursus integraal werken gaat over het integreren van inhoudelijke doelen (people, planet en profit), ook wel 

meekoppelkansen of integraal beleid genoemd, én het organiseren van publiek-privaat-particuliere samenwerking. In deze 

tweedaagse cursus leren de deelnemers deze twee aspecten van integraal werken toe te passen in de leefwereld (de wijk) en 

binnen hun eigen systeem (de organisatie). 

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers:

- visie op integraal werken, zowel in de leefwereld als in de systeemwereld

- kunnen zij een veilig speelveld voor publiek-privaat-particuliere samenwerking organiseren

- weten zij hoe je kunt ontschotten

- hebben zij kennis van doelgericht besparen en integraal begroten

Programma

dag 1: extern gericht: integraal werken in de wijk: een veilig speelveld voor samenwerking 

dag 2: intern gericht: het eigen systeem: ontschotten, integraal begroten, samenwerken

Cursusinformatie

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers

Trainers: Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak

De cursusdagen worden in overleg met u ingepland. 

Prijs: € 8.000,- exclusief btw en exclusief kosten voor locatie en catering

Benodigde faciliteiten: laptop/beamer set

Deelnemers krijgen een basisboek over integraal begroten (e-book) en een aantal praktische instrumenten en werkboekjes in 

een cursusmap. de all inclusive wijk



Cursus gemeentelijke regierol aardgasvrije wijken - twee dagen
Het bepalen van uitgangspunten, voorwaarden en spelregels is een belangrijk aspect van de regierol die gemeenten hebben 

gekregen in de aardgastransitie. Laten we de energietransitie over aan marktpartijen? Of wil de gemeente een integraal speelveld

neerleggen waar inwoners, bedrijven en overheden samen gaan werken? Tijdens deze cursus leren we teams, management en 

procesbegeleiders werken met stuurwiel voor aardgasvrije wijken. Hiermee kunnen gemeenten inwoners, de wijk, bedrijven, de 

provincie en het Rijk activeren en faciliteren om samen aardgasvrije wijken te realiseren. 

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers:

- praktische en strategische kennis over de invulling van een gemeentelijke regierol

- kunnen zij benoemen wat nodig is om de regierol goed op te pakken

- hebben zij inzicht in meekoppelkansen van sociale en groene doelen

Programma

dag 1: Hoe organiseer je een integraal speelveld voor samenwerking? Hoe organiseer je dat overheden, bedrijven, inwoners 

en wijken actief aan de slag gaan en elkaar ontzorgen?

dag 2: Aan de slag met de procesaanpak aardgastransitie en oefenen in de virtuele wijk

Cursusinformatie

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers

De cursusdagen worden in overleg met u ingepland. 

Prijs: € 8.000,- exclusief btw en exclusief kosten voor locatie en catering 

Benodigde faciliteiten: laptop/beamer set

Deelnemers krijgen een werkboek met de procesaanpak aardgastransitie. 
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Workshops
Onze workshops zijn bedoeld voor teams en groepen of als invulling op een congres of bijeenkomst. Hieronder enkele 

voorbeelden; de workshops worden altijd op maat gemaakt in aansluiting met uw wensen. Voor meer informatie, neem 

contact met ons op.

- Bekijk een opgave door de ogen van bewoners

- Businessbakkerij: een workshop over community based businessmodellen

- Businessbingo, een vrolijke workshop over sociaal ondernemen (voor groepen tot 150 pers.)

- Lego-workshop bouw een all inclusive wijk

- Terugdringen kosten sociaal domein en zorg

- Vergroten van initiatiefkracht en organiserend vermogen in de wijk

- Sociale innovatie als motor voor de energietransitie

Prijs per workshop: variërend van € 500,- tot € 1.800,- exclusief btw 

exclusief kosten voor locatie en catering

Groepsgrootte: in overleg
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Presentaties en podiumwerk
Wij geven presentaties en kunnen als gastspreker een keynote verzorgen. Onze presentaties zijn levendig en positief en 

geven het publiek een frisse en praktische blik op de toekomst.

Basispresentatie de all inclusive wijk

Basispresentatie aanpak integrale gebiedsontwikkeling

Basispresentatie het drijfverenpalet

Basispresentatie transitiehubs en gebiedsmodellen

Keynote / gastspreker (onderwerp in overleg)

Prijs per presentatie / keynote: variërend van € 750,- tot € 1.500,- exclusief btw.
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Contact
Vragen? Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact

Carla Onderdelinden Patricia van der Haak

carla@transitiereizen.nl patricia@transitiereizen.nl

06-37.55.35.36 06-46.86.59.17

de all inclusive wijk is een initiatief van transitiereizen

www.transitiereizen.nl

www.deallinclusivewijk.nl
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Transitiereizen verbindt de huidige maatschappelijke 

uitdagingen met nieuwe inzichten over samenleven en 

samenwerken. 

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak zijn 

specialisten op het gebied van systeeminnovatie, 

integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe economie.

Zij ontwerpen duurzame sociaal-economische modellen 

op basis van een integraal-holistische visie. 

Carla en Patricia adviseren publieke en private partijen 

die de Nederlandse economie en samenleving 

structureel willen veranderen; lokaal, regionaal en 

nationaal.

Met hun werk dragen zij bij aan de ontwikkeling van een 

waardevolle economie, een inclusieve samenleving en 

een duurzame leefomgeving.

De all inclusive wijk is een initiatief van Transitiereizen.

Ga mee op reis!

Carla Onderdelinden
carla@transitiereizen.nl
06-37.55.35.36

Patricia van der Haak
patricia@transitiereizen.nl
06-46.86.59.17

Transitiereizen
Vondellaan 22 
6824 ND Arnhem

www.transitiereizen.nl

www.deallinclusivewijk.nl
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