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Caleidoscoop 
Overzicht van alle denkbare mogelijkheden, ideeën en antwoorden 

Hallo dit is Lars, 
mijn kleinzoon. 

Hij weet het allemaal 
nog niet. 

Jullie wel? 
Lars vertrouwt zijn 

gezonde toekomst aan 
ons toe. 

Daarom is mijn missie: een goede gezondheid voor iedereen in een 
gezonde woonomgeving. Je kunt daar zelf aan werken door te 
ontdekken. Hét hulpmiddel: de Woongezond Experience. 

Ik zoek medestanders, doe jij mee? 

LEES DE VOLGENDE BLADZIJDE 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Wil jij meedoen? HELP!!! 
Er komt een interactief ervaringscentrum waar je geprikkeld wordt hoe je 
gezond en duurzaam kunt bouwen en wonen. 

Waarom is dat nodig?
Gezond en prettig wonen is iets wat wij allen willen.
Weet je bij voorbeeld dat gezond wonen al in je slaapkamer begint: vocht, 
licht, straling, natuurlijke materialen, ventilatie, geluid, comfort en een fijne 
temperatuur zorgen ervoor dat jij uitgerust, fris en fijn je dag kan beginnen.
Alleen is het probleem: dat er zoooo veel te vinden is over fijn en prettig 
wonen… maar wat is nou echt waar? 

Met een ervaringscentrum, centraal gelegen in het land, willen we 
praktijkvoorbeelden geven van hoe je jouw huis gezond en milieubewust 
maakt en houdt. Voorlichting staat centraal, interactief. Daarmee bedoel ik: ga 
zelf ontdekken! Het centrum moet een plek worden waar van alles gebeurt 
voor jong en oud. 

Zelf heb ik (Wilco) mijn inspiratie gehaald uit het wetenschapscentrum NEMO 
in Amsterdam. Voor achtergronden > antwoorden op Wie Wat Waardoor en 
Waarom < heb ik dit document gemaakt waarin heel veel ideeën zijn 
samengevoegd.
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— —————————————— 
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Foto: oktober 2014 met VIBA’s founding father 
Peter Schmid; tijdens isoleren van zijn 
ecologische woning, Erdösmecske, Hongarije.


https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WAARDOOR?    Mijn aanleiding 
Als jochie in Baarn (her)bouwde ik wat 
ik zag: een kippenhok, kabelbaan, 
ondergrondse hut, mijn eerste lelijke 
eend. Met een aannemer woningen, 
waarvan in 1993 Koppelbrink 44 in  
Borne Twente vol met hergebruikte 
materialen van Van IJken in Eemnes.  
Na mijn levenswending kwam 
KlusKlus.nl met immer meer aandacht 
voor ecologie. 


1998	 5 mei bij KvK: KlusKlus.nl

2004	 Lid van VIBA Vereniging

2010	 Specialist vloerisolatie 

2013	 Voorzitter SBVN

2014	 Bestuurslid VIBA

2016	 ‘Inspirerend gesprek’ met Adriaan

2017	 Cursus Sociale Permacultuur

2018	 Woongezond Experience 1e site

2018	 Bijeenkomst bij ANNE: film

2018	 Droom-stukje in Cobouw

2018	 WWW-uitvraag Den Bosch

2020	 WGE 2e site: droom wordt pleidooi

2020	 Pitch bij Milieu Centraal

2021	 Deze Woongezonde OPROEP

2022	 Mailchimp campagne aftrap


INNOVATIE komt voort uit vier begrippen: 

Onbehagen + Visie + Durf + Condities (Bouke van der Kooij, 1989)


S.P.-Docent Paul Hendriksen (Aardehuizen Olst) 
daagde mij uit in 2017: “Jouw project kan wel eens 
het grootste worden onder mijn afgestudeerden. Jij 
hebt zó’n groot netwerk én… de energie.”


Mijn ‘positieve onbehagen’ komt voort uit dit 
soort waarnemingen: 
# Stroperigheid bij de overheid: 

lees dit verhaal in Cobouw.

# Vele vormen van ‘Greenwashing’ en 
commercialisering van het begrip ‘Duurzaam’.

# De onzinnige verkoopverhalen alleen al op 
gebied van woningisolatie. In ergste geval: 
PURONGEZONDHEID  en nog steeds niet 
verboden! Ach, asbest: je kent de geschiedenis.

# Meeste kennis voor beleidsmakers komt van 
lobbyisten.

# Zo’n centrum bestaat nog niet. 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https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
http://KlusKlus.nl
http://www.apple.com/nl
https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/artikel/2019/02/oude-bouwbus-voor-vakman-zonder-pensioen-101269641
https://sbvn.org
http://sociale-permacultuur.org
https://anne-online.nl
https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2018/02/maaiveld-nooit-te-oud-om-te-dromen-van-een-woongezond-experience-101258473
https://www.milieucentraal.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouke_van_der_Kooij
https://www.linkedin.com/in/paulhendriksen/
https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/2021/04/renovatieversneller-was-van-begin-af-aan-een-dramaprogramma-101294772?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20210419_+Cobouw&tid=TIDP4835632XCD43C93FCB9A4583ADF625CC5153B36AYI4&utm_content=
https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/wat-doet-het
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WAAROM? 
Persoonlijke ervaringen zijn vaak de 
aanleiding tot een zoektocht. Tijdens 
de eerste Covid-prik-acties bleken er 
een half miljoen méér kwetsbaren 
voorrang te moeten krijgen dan het 
RIVM had voorzien. Hoezo dan? 
Preventie gewenst? Vraag het aan één van de weinige bouwbiologen in Nederland: Pieter 
Hennipman (Amsterdam). Hij volgde zijn studie in Duitsland, waar je in zo’n beetje elke 
stad een bouwbioloog kunt vinden. Meer Nederlandse bouwers volgen nu de opleiding.


Eigen ervaring geldt zeker voor innovatie & 
binnenmilieuspecialist Raymond Lescrauwaet die 
ook bouwbiologische opleidingen in Duitsland 
volgde. Als voormalig elektrotechnicus weet hij 
nu waarom zijn vrouw en hijzelf ziek werden van 
hun elektrisch verwarmd waterbed. In 2002 werd 
zijn vak meettechnicus-projectadviseur. 
Duurzaamheid, gezondheid staan hierbij centraal.


Ook Carolien Schooneveld (Driebergen) 
is ervaringsdeskundige: “Ik werd moe, 
zo moe. Vooral op mijn werk. Wazig 
zien, watten in mijn hoofd, niets meer 
kunnen onthouden. Ik had last van 
pieptonen en vanaf half 10 ’s morgens 
leek het wel of mijn benen van rubber 
werden. Thuis trokken de klachten na 
een tijdje weer helemaal weg.” 

Zij heeft nu haar eigen adviesbureau 
gespecialiseerd in advies hoe te wonen 
en werken met elektrostress .


Jouw woongezondheid begint in de slaapkamer. Dáár breng je eenderde van je leven 
door. Onzuivere lucht uit bouwmaterialen of van buiten (fijnstof), geluiden (warmtepomp, 
buren), stralingen, et cetera hebben het langst een negatieve invloed op jouw welzijn. 
60% van de mensen heeft iets onderliggends als ‘n allergie. 

Beter voorkomen dan genezen!


Die kennis kun je halen in het beoogde centrum: de 
woongezond-experience. Daar ga je rustig rondneuzen, 
vergelijken, ervaren. Je mag alles aanraken, voelen. Ga eens 
in verschillende Tiny houses liggen en vergelijk jouw 
welbevinden tussen beton, hout, stro of metaal. Proef 
gevitaliseerd kraanwater. Zie enkele voorbeelden op de site.

Er is in Nederland nog geen groot centraal gelegen 

onafhankelijk centrum waar je gewoon naar toe gaat zonder 
eindeloos gegoochel op internet. Het is uiteraard simpel om te vergelijken met Steve 
Job’s iPhone. Daar was ook geen vraag naar. Echter: wie ik ook spreek in mijn netwerk en 
vertel over mijn plan, dan is steevast de reactie: 
“Ja dat zou interessant zijn. Wij vertellen alles op 
onze website maar kunnen niets écht laten zien.” 

https://eco-wise.eu/index.html
https://schooneveldadvies.nl
https://woongezond-experience.nl/de-verbeelding/
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WAT kan het worden? 
Een ‘combinatie’ van de volgende 
websites / dorpsvleugjes / winkeltjes:

Ruigoord / Ecodorp Boekel / Minitopia / 
Biber (Verden D) / Naturalis (ook het 
gebouw) / Circl / GesundesHaus(CH) / 
Baufritz (D) / IcDuBo / IBN (Rosenheim, D) 
/ ANNE / Phänomania (Kükelhaus, Essen 
D) / met de klas naar de ontdekhal. / 
NEMO


De Experience: kijken, voelen, ruiken, 
ervaren, horen, vragen, informeren, 
genieten, spelen, debatteren.


Onder hetzelfde dak: museum / bibliotheek / wifi-werkplekken / 
zaal voor films pitches symposia theater / kletscafé / 
timmerwerkplaats / winkel: IEDER Z’N VAK / modelwoning door 
MILIEU CENTRAAL / secretariaat voor aangesloten organisaties


Workshops: leemstucen / inbraakpreventie / VR bril in je nieuwe 
huis / buurt-apps / “pielen aan ventielen” (radiatoren inregelen) / raamfolies / eco-
schilderen / valpreventie / stro-bouwen / maandelijkse VIBA-café’s / bedenk het maar!!!


Opstellingen: biobased circulaire bouwmaterialen / warmtepompen / isolatievormen / 
wormenhotel / biomeiler / meer voorbeelden hier.

Zo kan het ook: The Exploded View Beyond Building > video  Zie ook pag. 13 onderaan.


In drone-kijk: 
Een fysiek platform waar kennis, gedachtegoed en (praktische) ervaring wordt 
uitgewisseld, met als doel het bewustzijn op het gebied van een mens- en 
milieuvriendelijke leefomgeving te vergroten, heel praktisch. Voor alle denkbare 
betrokkenen: bewoners, denkers en doeners, (landschaps)architecten, bouwers, 
ontwikkelaars, studenten en geïnteresseerden, die graag hun kennis en ervaring met 
elkaar en anderen delen, onderzoeken, bediscussiëren en toepassen.

Iedereen kan gezond wonen, in harmonie met zichzelf, de ander en de kosmos. 

 

https://www.ruigoord.nl
https://www.ecodorpboekel.nl
https://www.minitopia.eu
https://www.biber-online.de/startseite~597.de.html
https://www.naturalis.nl/virtueelmuseum
https://circl.nl
https://www.gesundes-haus.ch
https://www.baufritz.com/uk/
https://www.icdubo.nl
https://baubiologie.de/netherlands/
https://anne-online.nl
https://hugo-kuekelhaus.de/website/index.php/en/das-erfahrungsfeld-hugokhaus-29
https://ontdekhal.nl/de-ontdekhal/naar-de-ontdekhal-in-10-stappen
https://www.amsterdam.info/nl/musea/nemo/
https://www.timmerclub.nl
https://www.iederznvak.nl
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/duurzaam-droomhuis/
https://www.vibavereniging.nl/viba-cafe/
https://woongezond-experience.nl/de-verbeelding/
https://youtu.be/VyX7w_Dmr3Y
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WELKE doelgroepen?  
-
- Eigenaren van gebouwen (wonen, werken en voorzieningen, scholen, bedrijven)

- Huurders van die gebouwen 

- Zelfbouwers (nieuw, verbouw, renovatie, cpo, nieuwe woonvormen)

- Professionals (klusbedrijven, aannemers, installateurs, architecten, etc.)

- Studenten én docenten (beroepsopleidingen MBO, HBO en Universiteit)

- En iedereen met de hele familie

- Gemeentelijke energieloketten/winkels

- Alle deelnemers onder elkaar, kruisbestuivend

- Influencers in de bouw, zoals Marjet Rutten


Belangrijkste doel van de Woongezond Experience: het motiveren en helpen van 
bewoners bij hun persoonlijke transitie naar een gezondere, zuiniger, comfortabeler 
woning. De boodschap dient te vallen in de tijdgeest: men wil trots zijn op 
persoonlijke keuzes. Zoals iemand wil pronken met zijn Tesla, insectenhotel, 
vloerisolatie, iPhone, biomeiler, warmtepomp, keuze voor keramische kookplaat, het 
nieuwe eco-huis. De vóórlopers moeten enthousiast gemaakt worden op deze 
onderwerpen > de volgers maken het groter. Ook het gezin dat al z’n geld 
besteedde aan een schaarse woning wil iets doen aan duurzaamheid. 

          Reken jij jezelf tot de doelgroep?           
 

https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
https://youtu.be/u7PdaHzl2yY
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WANNEER en HOE? 
Alles op haar tijd! Een agenda werkt wurgend. We denken en doen meanderend, 
koerszoekend, voorbereid-op-doorbraken, wat zich aandient, versnelt, zich laat uitdagen.

Het MOMENTUM in de geschiedenis is nú. Kijk maar naar 
de nieuwsberichten. Corona vertraagde én zal versnellen!

Een volgorde:

# Delen van dit plan en reacties incasseren > bijeenkomst

# Vormen initiatiefgroep 
# Oprichting Stichting Woongezond met ANBI status 

# Starten Crowdfunding actie 

# Coalities smeden, vooral met doeners

# Oud (ervaren) en jong (pionierend) samen


Alles in collectieve sociocratische bestuursvorm, werkend 
volgens de principes van sociaal ondernemen MVO en Sociale Permacultuur 
(Voorbeelden: Transition Nederland / Extinction Rebellion / Repair Café’s / Hof van 
Cartesius: 50 leden + wachtlijst). Breed gedragen, RvA met toonaangevenden, etc.


https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WIE doen er mee? 
Dat is een interessante vraag. Want dat weten we nog niet.

Als we alle denkbare partijen éérst gaan benaderen, lees je dit plan ’n half jaar later. 

Hoe het wél werkt?

Er zijn al partijen zwaar geïnteresseerd: “Dat zoiets er nog niet is!” 

En óók afwachtend. Dus volstaan we hier met een lijst van mogelijke instellingen, 
verenigingen, organisaties. Het is een greep. Sorry als jij er nog niet bij staat. 

In willekeurige volgorde (op de VIBA na dan ;-)). Disclaimer: sommige weten het zelf nog 
niet maar die gaan we verrassen volgens het 
oeroude beginsel ZWAAN KLEEF AAN.


VIBA	 	 	 	  
Holland Houtland

Gemeente Utrecht

Woonbond

ANNE

Ver. Eigen Huis

RondomDom

RVO

Duurzame Huizen Route

Expertise Centrum Warmte

Passief Bouwen

Provincie Utrecht

Utrecht Sustainability Institute

ISIAQ

Schildersvannu

Woonpioniers

HOOM (schoolt ambassadeurs)

Strobouw Nederland

AEDES

Groenebouwmaterialen

RENDA

SBVN & VENIN

Bomenopdekaart

Thuisbaas

NVBV Bouwfysica Vereniging

Consumentenbond

Bouwend Nederland

Centrum Hout

Timmerclub

Eco-Logisch

Cirkelstad

Biomimicry NL

Kalkhennep Nederland 

https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WIE betaalt? 
Ervaringsdeskundige uit de fondswerving: “Wilco, als jouw plan goed is, begin dan niet 
over geld te denken. Dat komt vanzelf naar je toe.”

Nou ja, gráág. Maar niet helemaal vanzelf. We beginnen met een crowdfundings actie. 

Dat is gun-geld van sympathisanten. Om op te starten.

Tot nu ben ik de vrijwilliger. Als ZPZP’er (Zelfstandig Professional Zonder Pensioen) 
behoef ik wel brood op de plank. Vanaf 2017 heb ik ‘voorgeschoten’ aan echte kosten 
voor websites, bijeenkomsten, etc. Mijn grootste beloning wordt het resultaat!! 


Wie vormen de financiële achterban? 
Crowdfunding

Deelnemers non-profit

Deelnemers bedrijven

Bezoekers

Sponsoren

Subsidies

Donateurs

Schenkers

Nalaters

Opbrengsten 
verhuur

Opbrengsten 
verkoop

 

 

 

https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WAAR? 
Die ervaringsdeskundige zei dus: “Wilco, als jouw plan goed is, komt het geld vanzelf.” 

Zo denk ik ook over plek en vorm. Dus daar gaan we niet over beginnen. 

Maar organisatorisch dienen we er wel op voorbereid zijn, kansen te grijpen. 

Natuurlijk kijken we naar 
inspirerende voorbeelden. 
IcDuBo in een gerestaureerd 
RDM Magazijn / 1350 woningen 
in “Het Bajeskwartier” 
Amsterdam / Wat komt er 
allemaal op het te vernieuwen 
Jaarbeursterrein? / Kijk eens naar 
het Werkspoorkwartier: Hof van 
Cartesius, Werkspoorkathedraal. / Wat brengen ons marktontwikkelingen? 
Kantoorgebouwen komen leeg? Banken 
krimpen in: de bovenste verdiepingen van 
de Rabo-torens? Een voormalige kazerne?

Dit wordt Gevangenis Wolvenplein.


De tijd zal het leren!

Tips: MELDPUNT.  

https://www.icdubo.nl
https://www.werkspoorkwartier.nl
https://hofvancartesius.nl
https://hofvancartesius.nl
https://www.werkspoorkathedraal.nl
http://www.wolvenburgutrecht.nl/gevangenis-wolvenplein/am-en-witte-wolf-krijgen-gegund/
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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Wilco: mijn drijfveren 
Neem rustig de tijd om de site te 
bekijken. In 2018 ging die over mijn 
droom met het oude logo, vorig jaar 
kwam de nieuwe site over het plan.

Kerndrijfveer is mijn liefde voor de mens, 
vooral diens gezondheid, vanuit mijn 
diepste innerlijk. En ik vind het leuk, ik word er gelukkig van.

# aanbevolen: ‘mijn’ VIBA interview

Alles begint met gezondheid - dat heeft Corona aangetoond. Preventie is prioriteit.

Het begint met gezond wonen zoals:

# VIBA Vereniging al 45 jaar ervaren: KENNIS !!

# MEDISCH DOSSIER over gezondheid.

Ik (Wilco) ga niet alleen bepalen wat en hoe het moet worden; ik wil inspireren, verleiden, 
organiseren, regisseren, uitdagen. Vanuit sociale collectiviteit met jouw er bij?!!

Ervaren vakmensen kunnen de Greta-generatie de weg wijzen. 

Zoals Douwe Knol, een vakman met oer-kennis.

# De norm stellen aan jongste generatie, zoals: 


Een greep uit vergelijkbare vrijdenkers die mij inspireren: 
# eerlijk speelveld: VORM Manifest

#ikwilandersbouwen > GIDEONS bende

# waarvan Jan Rotmans ons vertelt

# Over wooncooperaties

# Bouwpioniers VPRO Tegenlicht

# Ruud Koornstra’s film: Het Paradijs

# 1 miljoen woningen???? Eerst zien!	        	 

Wat ik zie gebeuren: veel van de rekeningen van boomers – waaronder ikzelf – worden 
doorgeschoven naar onze kinderen en kleinkinderen. In 1997 ging mijn drukkerij failliet, 
dus ik ben ervaren. Nu is het de klimaatrekening, de biodiversiteitsschuld, de 
milieukwaliteitsschuld, de binnenklimaatcrisis, de gebrek-aan-ruimteschuld en de 
oplopende rekening van de staatsschuld die mij zorgen baart. Ik wil verantwoordelijkheid 
nemen!


Ik zie het als mijn roeping aan te zetten tot gezonder bouwen en wonen. 
 

En als je geen grappen maakt is het leven saai….. (met toestemming van meneer Dingemans uit Trouw)  

https://woongezond-experience.nl
https://www.vibavereniging.nl/interview-met-wilco-machielse/
https://www.vibavereniging.nl/nieuwsbrieven/
https://www.medischdossier.org
http://adviesburoknol.nl/adviesburoknol.nl/?page_id=934
https://vorm.nl/storage/downloads/40.pdf
https://gideonpamflet.nl
https://youtu.be/40FI430nsek
https://youtu.be/hBhWaQk_P18
https://youtu.be/wp3F71XiJkQ
https://youtu.be/VBBgYGQxUVM
https://www.zelfstandigenbouw.nl/actueel/blog/1-miljoen-woningen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/donderdag-verantwoordelijkheid-nemen~bef50e73/
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
https://www.youtube.com/watch?v=ZPYKg3a3x1Q
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WAT te leren van het verleden? 
Beetje op leeftijd? Dan weet je nog van het Huis van de Toekomst in Rosmalen. De 
bedenker Chriet Titulaer: TV 1e maanlanding 1969. Of Het Evoluon in Philips’ Eindhoven.


In 1993 startte het VIBA-Centrum in Den Bosch, na faillissement met hulp door VIBA 
Vereniging opgevolgd door de VIBA-Expo dat in 2019 de deuren sloot. Het idee was 
prima, maar de tijd haalde het centrum in: afgelegen, niet interactief, te beperkt aantal 
exposanten, etc. Het inpandige Peter Schmid Auditorium diende als thuis voor de VIBA 
café’s met als hoogtepunt het 40-jarig symposium op 18 november 2016.


Lessen?

# Handel zuiver! integer! waakzaam!

# Géén 50 pagina’s McKinsey rapport 
met droomgeld en irreële aannames.

# Groot denken mag, maar geen 
grootheidswaanzin. 

# Verander mee met maatschappelijke 
ontwikkelingen.

# Zorg dat je niet overgenomen kunt 
worden. Voorbeelden van projecten die 
begonnen als ideële platform projecten: 
AirBnB, Über, maar óók Marktplaats 
waar één familie er met het grote geld 
vandoor ging.

# Kijk over de macht van lobby’s eens 
naar Machteld Huber bij Zembla. 


Kodak was uitvinder van de digitale fotografie maar 
nam z’n eigen uitvinding niet serieus.

Nokia ontwikkelde een smartfoon maar de directie 
durfde het niet aan uit faalangst.

Steve Jobs had daar geen last van. Hij verkócht de 
iPhone niet, zijn kopers werden aanhangers. Of was 
het omgekeerd? ;-)) 

Vlakbij:  Cobouw kon het bijna niet geloven… 

https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_van_de_Toekomst_(Nederland)
https://evoluon.com/nl/
https://youtu.be/e6z2c6CuYzQ
https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2018/02/maaiveld-nooit-te-oud-om-te-dromen-van-een-woongezond-experience-101258473
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WAT zagen we in de media? 

 

 

 
 

 

 
Jasper van Kuijk in de Volkskrant: 
Ik vind het een van de meer cynische aspecten van hoe Shell is 
omgegaan met klimaatverandering. Shell wás al - zij het voorzichtig - 
een weg naar duurzamere energie ingeslagen, om vervolgens alsnog 
een fossiele U-bocht van jewelste te maken. En dan nu klagen dat 
het allemaal ineens wel heel snel moet. Wat beweegt een bedrijf om 
zo te opereren?

Nou, het innovator's dilemma, waarschijnlijk. Dit dilemma werd eind 
jaren negentig geponeerd door Harvard-hoogleraar Clayton 
Christensen. Het houdt in dat gevestigde partijen zo goed zijn in wat 
ze doen, dat nieuwe producten, markten of technologieën in eerste 
instantie niet aantrekkelijk voor ze zijn. Omdat zo'n nieuwe 
technologie in het begin nog onvolwassen is en dus nog niet zulke 
grote marges oplevert als de bestaande technologie. Of je kunt er 
niet mee aan komen zetten bij bestaande klanten, want die nieuwe 
oplossing scoort - dan nog - niet zo goed als de bestaande.

Lucas de Man neemt je mee door de 
installatie in deze video: voorjaar 2022 
in de FLORIADE
‘The Exploded View’ van Biobased 
Creations. 

https://www.youtube.com/watch?v=j29PpbOFbDc
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/
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WOONGEZONDE communicatie 
Enerzijds lokken we bezoekers van achter hun beeldscherm, anderzijds gaat alles wat we 
doen ook ‘het net’ op: DIT KAN HET WORDEN

# van elke demo wordt op eigen kanaal een YouTube filmpje gemaakt max.100 seconden.

# op de website wordt elk relevant nieuwsfeit gepubliceerd

# maandelijks een nieuwsbrief zoals de kennislink van Nemo Amsterdam

# jaarlijks een digitaal én gedrukt Vademecum met verhalen, interviews, kennis

# de eerste versie hiervan wordt in aanloop naar de aftrap ruim verspreid

# er komt een digitale rondleiding op je smartfoon

# in een maandelijkse podcast bespreken we met gasten enkele items 

# community online is ook een optie zoals bij Vereniging Eigen Huis

# elke eerste donderdag van de maand zijn alle exposanten aanwezig, en…

# na een netwerkborrel kan men deelnemen aan het maandelijkse:

# VIBA-café - gratis voor leden Deze avond wordt ook gestreamd

# onze vaste cineast Adriaan Schuitemaker filmt wat nodig is

# Gert-Jan Jansen mag ons interviewen voor De Utrechtse Internet Courant 


  

Oproep: kom 
meedenken en 
doen! 

https://youtu.be/XIPUcgM5H8o
https://www.nemokennislink.nl
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/07/04/06/00/nieuwe-subsidie-voor-woningisolatie#/
https://www.vibavereniging.nl/viba-cafe/
http://adriaanschuitemaker.com/?page_id=851
https://www.duic.nl/ondernemen/duic-in-zaken-7-met-the-lekker-company/
https://woongezond-experience.nl/aanmelden-woongezond-experience/

