
 

            

               

Bouwen op ervaring: mensen samenbrengen 
voor een duurzame stedelijke toekomst 

 
Slotconferentie PARENT-project, 4-5 juni 2019 

Sint-Gorikshallen, Brussel 
 
 
Deel 1. Dinsdagnamiddag 4 juni 13:00 – 17:00. Leren, delen, bouwen 
Uitwisseling van praktijkervaringen tussen gemeenschapsinitiatieven en 
onderzoeksprojecten in de stad  

In deze interactieve sessie zullen onderzoekers uit Brussel en daarbuiten (voorlopige) 
resultaten en ervaringen van hun initiatieven en projecten in de stad bespreken. 

13:00 – 14:00    Registratie en sandwich lunch 
14:00 – 14:15      Introductie 

14:15 – 15:15  Liefde op het eerste gezicht? Speed dating sessie waarin de deelnemers hun 
projecten presenteren 

15:15 – 15:30      Koffie/thee pauze  
15:30 – 16:30 Erop of eronder? Post-it sessie waarin deelnemers de successen en 

uitdagingen van hun projecten bespreken 

16:30 – 17:00 En nu? Groep sessie waarin deelnemers aanbevelingen voor 
onderzoeksinstellingen en subsidieverstrekkers formuleren 

 
 

Deel 2. Dinsdagavond 4 juni 18:00-20:00. Energiek Brussel 
Receptie en diner over energietransities en beleidsontwikkelingen op lokaal niveau  
 

Met een glaasje champagne in de hand en tijdens een gezellig diner zullen een inspirerende 
‘keynote’ spreker en vertegenwoordigers van lokale autoriteiten in de regio Brussel hun visie 
op een duurzame toekomst met ons delen. 

18:00 – 18:15  Introductie en receptie met champagne 
18:15 – 18:30   Richting duurzame energietransitie? Keynote door négaWatt (tbc) 
18:30 – 19:15  Buffet diner 



 

            

               

19:15 – 19:30  Beleidsontwikkelingen in Brussel. Interventie door gemeentelijk PARENT 
projectpartner Watermaal-Bosvoorde 

19:30 – 20:00  Dessert 
 

Deel 3. Woensdagochtend 5 juni 10:00-14:00. De duurzame, participatieve en slimme stad 
Open ruimte voor kennisuitwisseling en workshops voor burgers 
 

In deze co-creatie workshops leren, exploreren en bespreken burgers hoe we samen naar een 
duurzame, participatieve en slimme stad kunnen toewerken. 

10:00 – 10:15  Registratie en introductie 
10:15 – 11:00   De duurzame stad. Co-creatie workshop A 
11:00 – 11:15  Koffie/thee pauze 
11:15 – 12:00   De participatieve stad. Co-creatie workshop B 
12:00 – 12:15  Koffie/thee pauze 
12:15 – 13:00  De slimme stad. Co-creatie workshop C 
13:00 – 14:00  Sandwich lunch 
 

PARENT-project 
Participatief platform voor duurzaam energiebeheer 
 

Duurzaamheid, participatie en technologie: drie termen die een dilemma met zich meebrengen voor 
beleidsmakers in een stedelijke setting. Het PARENT-project bedacht een manier om deze drie 
termen met elkaar te verbinden. Het project bracht burgers, beleidsmakers en onderzoekers bij 
elkaar om uit te zoeken welke rol technologie kan spelen in het veranderen van het gedrag van 
burgers wat betreft hun elektriciteitsverbruik in huis.  

Nu we het eind van ons driejarig JPI Urban Europe Innoviris project naderen, zouden we graag een 
aantal resultaten en reflecties met u delen. Onze slotconferentie brengt verschillende 
belanghebbenden bij elkaar in debatten over stedelijke duurzaamheid, samenwerking en 
technologie. We bespreken hoe we op een coherente, complementaire en positieve manier kunnen 
handelen om het bewustzijn te vergroten en de negatieve impact van ons gedrag ten opzichte van 
het milieu op de stad waarin we leven en werken te verminderen. 

De conferentie zal anderhalve dag duren, en kansen bieden aan beleidsmakers, onderzoekers, 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld en burgers om hun ideeën te delen over hoe we 
milieu- en energiegerelateerde problemen in een stedelijke context kunnen aanpakken. 

We hopen u op 4-5 juni 2019 in de Sint-Gorikshallen (Brussel) te ontmoeten! Registreer u hier.  
 
Contact 
 

PARENT-projectteam, brussels@parent-project.eu 
+32 2 614 80 01, vraag naar Lisanne Groen 


