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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
De heer R. Bruijns, secretaris PTRN 
Croeselaan 15 
3521 BJ  Utrecht 
 
Verzonden via e-mail: rene.bruijns@rvo.nl   
 

 

Geldermalsen, 27 juni 2018 

 

 

Betreft: eindrapportage voor project “Vreedzaam leren en doen” van de Gebiedscoöperatie Rivierenland, 

fase 1, met uw referentienummer JLE2017116   

 

Geachte heer Bruijns, beste René, 

De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) is verheugd u bij deze, in onze offerte van 8 december 2017 

toegezegde, deliverables aan te bieden: 

1. Drie Masterclasses 

2. Uitgewerkt voorbeeldtraject  

3. Model voor gebiedsboekhouding  

4. Minimaal een module van toolkit  

Ad1: 

De laatste van de drie toegezegde masterclasses vindt deze week plaats in Geldermalsen. Door het 

succes van de eerste twee zullen deze na de zomer een vervolg krijgen. Masterclass 1 zal herhaald 

worden voor de bestuurders (colleges) in Rivierenland en in het werkgebied van de Gebiedscoöperatie   

O-gen met dezelfde opzet, maar een bij dat gebied passende inhoud. Het resultaat van de eerste 

masterclass is een uitgewerkte synthese van de meervoudige waardecreatie en is als bijlage B bij dit 

rapport gevoegd. Masterclass 2 zal na de zomer een vervolg krijgen in samenwerking met de Rabobank 

West Betuwe, waarbij verder ingezoomd zal worden wat lokale fondsen voor elkaar kunnen betekenen 

(o.a. kennis delen) en hoe een intensievere samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Van de derde 

masterclass kunnen we op het moment van het schrijven van dit rapport nog geen conclusies trekken. 

Uiteraard zijn alle masterclasses beschikbaar om over te nemen voor de leden van de Participatietafel 

Regionale Netwerken. In de module, deliverables 4, worden alle drie de masterclasses uitgebreid 

omschreven (bijlage A).  

Ad 2: 

Als bijlage (bijlage C) vindt u het uitgewerkte GCR-voorbeeldproject uit ons gebied: Betuwewind.         

Het omvat een beschrijving en een infographic (bijlage D) die gebruikt kan worden. Het oorspronkelijk 

project (De Betuwse Fruitmotor) uit ons gebied heeft door omstandigheden moeten afhaken. De intentie 

om deze uit te werken blijft staan. Daarnaast gaan we in samenwerking met de Gebiedscoöperatie O-gen 

na de zomer nog een project (De Grebbelinie) uit hun werkgebied op dezelfde wijze uitwerken en het 

resultaat hiervan zal hopelijk voor de tafel van eind september gereed zijn.  

 

 

mailto:rene.bruijns@rvo.nl


 

 

Ad 3:  

De verkenning van het gebiedswaardemodel (bijlage E) is gereed, alleen daar moet nog een slag 

overheen gemaakt worden. Met de verzamelde gegevens uit Rivierenland willen we nog een gapanalyse 

doorvoeren en deze aanhouden tegen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Brede 

Welvaartsmodel. De deskresearch kostte meer tijd (en lastiger) dan gedacht waardoor we minder ver  

zijn dan gehoopt. Het resultaat hiervan zal na de zomer gereed zijn. 

Ad 4: 

Als module hebben we de nu gehouden masterclasses op papier gezet, zodat anderen hier gebruik van 

kunnen maken (zie bijlage A). Uiteraard kunnen wij alleen voor onszelf spreken als we aanbieden als 

spreker beschikbaar te zijn. Maar we zijn ook beschikbaar om de werkvormen die gebruikt zijn nader toe 

te lichten. Het ging ons te ver deze in deze module op te nemen, want in andere gebieden of met andere 

onderwerpen kan het heel goed zijn dat andere werkvormen beter passen. We denken graag mee.   

Bijlagen (inhoudelijk): 

A. Module GCR-masterclasses 

B. Synthese ontwerpsessies gebiedsfinanciering aardgastransitie 

C. GCR-voorbeeldproject Betuwewind 

D. Betuwewind infographic 

E. Gebiedswaardemodelverkenning  

 

Gerealiseerde uren binnen de GCR: Andrea Zierleyn (79), Dennis Kerkhoven (87), Hans Daudeij (39) en 

Arjen Gerritsen (53); totaal 258, waarvan 111 declarabel binnen de opdracht van RVO-DD. 

NB Alle uren zijn gespecificeerd bijgehouden en opvraagbaar. 

 

Gemaakte kosten fase 1 (de betreffende facturen zelf worden bij de separate GCR-factuur meegezonden): 

1. Aankoop GCR-banners voor bijeenkomsten; 20180214 Verkoopfactuur Spijker Co 201800096 

2. Locatiekosten masterclass 1; 20180326 de Gelderlandfabriek factuur 0088 

3. Opmaak infographic Betuwewind; Verkoopfactuur Spijker Co 201800421 

4. Locatiekosten voorbereiding masterclass 3; Factuur De Pluk 887    

 

Namens het innovatieteam van de GCR, 

 

Arjen Gerritsen RQIM, 
secretaris 
M. 06 531 541 83 

 

Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A. 
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