
Hey collega!

Wij gaan het dit keer anders dan anders doen. In plaats van de ‘gevestigde 
orde’, staan vandaag de mensen waar het echt over gaat centraal: de 
community. Onder leiding van moderator Ruth van Dijken hosten we het 
gesprek met de mensen die wonen en werken in de buurt. Een samenwerking 
tussen investeerder EarthY en de buurtmakers van PLYGRND.city.

Deze sessie gaat over het oprecht betrekken van mensen bij hun nieuwe 
woon- en werkomgeving met integere participatie, co-creatie en community 
building. Steeds belangrijker wordende thema’s in ons werkveld. Maar hoe 
gaat dat in de praktijk? Welke meerwaarde heeft het? Welke valkuilen zijn 
er? En hoe ervaren de betrokkenen dit zelf? Luister met open mind naar de 
mensen uit onze projecten zelf.

Laat je inspireren en verrassen door de performance van Arjen Heus. 
Praat mee met het panel over dromen en durven in gebiedsontwikkeling met 
onder meer Sander Jansen (gemeente Zeist), Wanda Groeneveld (Levvel 
jeugdzorg), Naleye Buddista (The Urban Tree Village). Laat je zintuigen 
prikkelen en leer over het onderwerp op een manier die je niet had verwacht…

Met reflectie vanuit de sector, door Wim Rust en Mark Kuijpers.

Meld je aan op info@earthy.nl.
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In deze sessie

Hosts
Ruth van Dijken, moderator en presentatrice
Arjen Heus, buurtmaker bij PLYGRND.city

Panelgesprek
Wanda Groeneveld, van jeugdzorgorganisatie Levvel, initiatiefnemer van de Tafelberg
Sander Jansen, voormalig wethouder en loco burgemeester van de gemeente Zeist
Naleye Buddista, initiatiefnemer van The Urban Tree Village community
Michiel Krutzen, asset & hospitality manager van het Eemklooster
Michiel Huls, bewoner en lid beheervereniging Bos Uyterlinde 

Reflectie vanuit de sector
Wim Rust, oprichter van Fakton
Mark Kuijpers, managing director Greystar Nederland

TIMETABLE
13.15   Binnenkomst
13.30  Start programma
13.40  Welkom door Ruth
13.45  Niet saai panelgesprek
14.15   Reflectie met Wim e.a.
14.30  Einde met verrassing

AANMELDEN
Er zijn maar 128

stoelen. Ben je erbij?
Reserveer je plek op

info@earthy.nl of
scan de QR

code.
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