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co-designco-design uitnodiging
Het aantal leegstaande gebouwen groeit. Voor de 
gemeente Coevorden en eigenaren betekent dit een grote 
kostenpost. Vaak bieden de gebouwen nog goede 
mogelijkheden voor een herbestemming. 

Steeds vaker krijgen deze gebouwen door middel van 
co-creatie met betrokkenen een sociaal-maatschappelijke 
functie. Unieke gebouwen (waaronder rijks- en 
gemeentelijke monumenten) dragen bij aan behoud van 
cultuur en historie. De waarde creatie is groot en het is 
voor de samenleving in omringende gebieden van belang 
dat dit vastgoed wordt behouden.

Ontwerp mee op vrijdag 12 juni aanstaande samen met 
ondernemers, instellingen en gemeente aan een nieuwe 
bestemming voor leegstaande panden. Dit doen we op 
een unieke locatie: een gerenoveerde Van Gend & Loos 
loods die is omgetoverd tot een modern “Smart 
Workcentre”.

We ontwikkelen een concept ten behoeve van het behoud 
van zowel een maatschappelijk, gemeentelijk als een 
commercieel pand in Coevorden. De creatieve wijze 
waarop we samen een nieuwe bestemming ontwerpen 
biedt een uitkomst voor mens en maatschappij, 
ondergebracht in commerciële, publieke- en zorgdiensten. 
Dit inspireert, spreekt tot de verbeelding en geeft richting 
aan visie ontwikkeling en fungeert als inspiratie voor de 
doorontwikkeling van andere panden.

DUURZAAM HERGEBRUIK 
VAN VASTGOED 
IN COEVORDEN 

12 JUNI

Locatie

Voormalige Van Gend & Loos loods,
Parallelweg 20, Coevorden



Dienst Daan werkt aan vraagstukken
tussen politiek, burger en bedrijf.
Dat doen we door middel van Co-Design.

Anders denken Minder ‘ik’ – veel meer ‘wij’
Geen ‘denken voor’, maar ‘denken mét.’
Dat is Dienst Daan

Dienst Daan is niet bang om de taaiste
vraagstukken aan te pakken.
Dat durven we zelfs in één dag tijd,
met de belofte van een goede uitkomst.

We begrijpen dat je niet elk vraagstuk in een dag 
oplost,maar één resultaat durven we te beloven: 
beweging. Nieuwe, ongeziene, energie-brengende 
beweging,waardoor de moeilijkste 
vraagstukken een nieuw begin krijgen.

Dienst Daan is net als koffie leren drinken.
Iemand moet het je vertellen.
Het is eventjes vreemd. Wennen.
Maar het wordt gauw Wow!
En dan blijf je het doen. 
Omdat je er een kick van krijgt.

RSVP kan tot 8 juni

Wij zien u graag vrijdag 12 juni!

Wethouder Jan Zwiers         
Gemeente Coevorden          
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Koffie/ ontvangst
Kickoff/ Waarom samen ontwerpen?
Wat is de challenge van vandaag?
Ophalen ideeën
Start co-design onder begeleiding van
Dienst Daan
Lunch
Daan werkt verdiepend d.m.v. 
inspirerende tools
Met groepen visualiseren van 
opgehaalde kennis
Pitch aan team van experts
Reflectie
Drinks

Programma

Co design is een ‘mindset’ die helpt mensen creatiever en 
innovatiever te laten samenwerken.

9.00 uur          
9.15 uur          
9.30 uur          
9.45 uur        
10.00 uur      

12.30 uur  
13.00 uur        

15.30 uur        

16.00 uur        
16.30 uur        
17.00 uur        

Aanmelden via l.bakker@coevorden.nl
Meer informatie? Bel Peggy Dieters 06 53 72 83 74


