
DOE MEE MET HET LIVING LAB 

PALENSTEIN AARDGASVRIJ

LET’S TANGO

Werk samen met studenten en docenten aan de 

energietransitie. Zonder mensen geen transitie!



Is jouw bedrijf actief in de energietransitie 

en ben je bereid kennis en ervaringen te 

delen met studenten en docenten? Wil 

je invloed uitoefenen op wat de profes-

sional van morgen aan kennis en ervaring 

meekrijgt vanuit school? En wil je in con-

tact komen met leerlingen en techniek-

studenten van vmbo, mbo en hbo? Meld 

je dan aan voor het Living Lab Palenstein 

Aardgasvrij en werk met ons samen aan 

de toekomst.

Er zijn drie actieprogramma’s om uit te 

kiezen:

1. Route door de wijk

Iedereen die een innovatieve 

technologie heeft ontwikkeld, gebruikt 

of toepast bij het aardgasvrij maken van 

woningen en gebouwen mag deze pro-

moten via het Living Lab. Dat kan digitaal 

via de digitale community www.livinglab.

app of fysiek op onze leer/werkomge-

ving Let’s Tango in de wijk Palenstein 

Zoetermeer.

Wil je een nieuwe technologie uittesten, 

of tijdelijk als studiemateriaal beschik-

baar stellen, dan mag dat ook in de Let’s 

Tango. Zelfs een tijdelijke werkplek als 

uitvalsbasis behoort tot de mogelijkhe-

den.

2. Energy transition Living Lab

Werk samen met studenten aan 

een concrete opdracht. Laat studenten 

kennismaken met jouw werkwijze of laat 

de klas onderzoek doen naar uitdagingen 

die niet urgent, maar wel belangrijk zijn 

voor jouw bedrijf in de energietransitie. 

Gedurende één semester van tien weken 

is er een aantal contactmomenten tussen 

jouw bedrijf en de klas in een samenhan-

gend programma. In overleg bepalen we 

de inhoud, periode en exacte data.

3. Kennisuitwisselings- 

bijeenkomsten 

Wil je deelnemen aan vakinhoudelijke 

bijeenkomsten? Check de evenementen 

op www.livinglab.app en meld je gratis 

aan. Zelf een onderwerp onder de aan-

dacht brengen? Maak simpel een event 

aan en nodig het netwerk uit om erbij te 

zijn. Het Living Lab maakt het mogelijk!

Wil je ook meedoen met jouw 

klas aan één van de genoemde 

actieprogramma’s? Meld je dan 

aan voor het Living Lab Palenstein 

Aardgasvrij en we maken samen een 

interessant programma.

Hoe kun je, met jouw bedrijf  of 

alsdocent meedoen aan het Living 

Lab Palenstein Aardgasvrij?

GEZOCHT: 

ENTHOUSIASTE 

DOCENTEN

GEZOCHT: 

VOORUITSTREVENDE 

BEDRIJVEN

Neem contact op met onze mensen:

Annewieke Baank 

06 - 4481 2533 | annewieke@1ocean.nl 

Gert Jan Huisink

06 - 1047 3407 | gertjan@1ocean.nl

Of registreer je via 

www.livinglab.app.



CIV SMART TECHNOLOGY

Living lab Palenstein Aardgasvrij is een initiatief van 

het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) 

Smart Technology. Meer informatie is te vinden op: 

www.civ-smarttechnology.nl.

Ook partner worden van het CIV Smart Technology? 

Neem dan contact op met:

Ineke de Graaf 

06 - 2294 4951

igraaf@mborijnland.nl


