
Infopunt Duurzaam Steenwijkerland 

Betreft: Presentatiemogelijkheden, informatie en advies 

 

Inleiding 

Vanuit de Stichting Duurzaam Steenwijkerland zijn we bezig met het opzetten van een Infopunt. In 

het Infopunt willen we informatie geven over de energietransitie en energiebesparing, maar het 

moet ook een locatie worden waar bezoekers informatie krijgen over andere zaken die met 

verduurzaming en een beter milieu te maken hebben. We willen hen helpen bewustere keuzen te 

maken en inspireren om zelf aan de slag te gaan.  

Het Infopunt biedt ook ruimte aan de diverse andere activiteiten van de Stichting Duurzaam 

Steenwijkerland, zoals de mogelijkheid om te vergaderen, te overleggen en te werken. Met een 

fysieke plek wordt het meer zichtbaar waar we samen aan werken. We hopen daarmee meer 

mensen te bewegen om ons vanuit de stichting te helpen. In samenwerking met de gemeente en de 

Kringloopwinkel Steenwijk zal ook vanuit het project ‘Circulair ambachtscentrum’ informatie te 

vinden zijn in het Infopunt. 

Voor het Infopunt hebben we een interieurontwerp laten maken. Dat treft u als bijlage bij dit 

document. In het ontwerp hebben we gekozen voor een Infopunt waar het vooral ook prettig is om 

te verblijven. Uitgangspunten van het ontwerp zijn onder andere: 

- Prettige ruimte om te verblijven. Meer huiskamerstijl dan een beursvloer; 

- Informatie aanbieden op maat; 

- Informatie aanbieden op een creatieve en uitdagende manier; 

- Het interieur / ontwerp sluit aan bij onze duurzame ambitie; 

- Onderdelen zijn modulair / flexibel, zodat ze ook makkelijk elders ingezet of vervangen 

kunnen worden. 

 

Inhoud winkel 

Het bieden van informatie is een belangrijke pijler van het Infopunt. Daarom vragen we diverse 

partijen om informatie aan te leveren. Dit kunnen projecten zijn vanuit de stichting, zoals de 

bewonerscampagne IK BEGIN!, het project van de energiecoaches, of organisaties en bedrijfsleven, 

zoals de gemeente en lokale (bewoners)initiatieven. Al deze partijen kunnen hun informatie op 

verschillende manieren aanbieden. We vragen partijen die informatie aanleveren hiermee rekening 

te houden. 

Dit zijn de mogelijkheden voor het presenteren van informatie over het project, initiatief of bedrijf: 

- Informatielades en klappers: In het Infopunt komt een grote kast met vlakken. Hierop komen 

lades die uitneembaar zijn, en er kunnen klappers liggen van A3- of A4 -formaat. De lades 

hebben verschillende afmetingen (zie ook bijlage verhalen en materialen kast). De lades zijn 

geschikt om naast informatie op papier ook voorwerpen te laten zien, zoals 

voorbeeldmateriaal en gadgets. Voor uitgebreider informatie op papier willen we 

presentatieklappers maken. Deze gaan we indelen per onderwerp. Bij het aanleveren van 

informatie gaat de voorkeur uit naar A3-formaat met niet te veel tekst en vooral veel foto’s 

en illustraties.  

- Presentatieblokken: Tin het Infopunt komt twee verrijdbare blokken waar 

presentatiemateriaal in en op geplaatst kan worden (zie ook bijlage presentatieblok). Ook 



zijn er vlakken waar bijvoorbeeld posters of flyers op geplakt kunnen worden. Elk blok heeft 

een specifiek onderwerp / functie, en de blokken zijn eventueel uit te breiden. 

- Digitale informatie: Het Infopunt heeft diverse schermen waar we digitaal informatie willen 

aanbieden. Voor het geven van presentaties of het vertonen van filmpjes willen we aan het 

hoofd van de stamtafel een groot scherm. Tijdens de opening van het Infopunt willen we hier 

een presentatie laten draaien. Hierop kunnen verschillende informatiesheets voorbijkomen. 

Er komen ook twee pashokjes met schermen in het infopunt (zie ook bijlage paskamer). We 

gaan twee pashokjes maken, waarin mensen rustig digitale informatie kunnen bekijken. In 

één hokje kunnen mensen een filmpje bekijken en in het andere hokje diverse websites. 

- Presentatiewand: Een van de wanden in het Infopunt gebruiken we om 3 tot 5 grote banners 

/ posters op te plaatsen. De afmeting staat nog niet vast, maar plusminus 2 meter lang en 80 

cm hoog. De banners zijn vooral bedoeld om bezoekers te inspireren en te prikkelen.  

- Themapresentatie: Een deel van het infopunt is beschikbaar voor het tijdelijk presenteren 

van een bepaald thema. Om de paar maanden willen we dan weer een ander thema 

uitlichten. De indeling kan in overleg samengesteld worden. Het gaat om een 

vloeroppervlakte van ongeveer 8 tot 12 vierkante meter.  

- Andere wensen: Zijn er andere wensen om zaken te presenteren in het Infopunt dan kunnen 

we altijd overleggen over de mogelijkheden. In het algemeen willen we vasthouden aan het 

ontwerp en voorkomen dat het een ratjetoe aan informatie en objecten wordt. Overleggen 

kan met Haaije Koenders. Mail: info@dzst.nl of 06-15462046. 

 

Planning 

In de maanden juli en augustus wordt er gewerkt aan de inrichting van het Infopunt. 

Begin september willen we de inrichting klaar hebben en gaat het Infopunt open. De opening is op 8 

oktober. 

Aanleveren van informatie graag voor september. Al is het na die tijd nog mogelijk om informatie aan 

te leveren. Gaandeweg gaan we de inhoud van het Infopunt verder uitbreiden.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en dat u uw organisatie, project of initiatief in 

het Infopunt wilt presenteren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Duurzaam Steenwijkerland 

Kerkstraat 4 

8331 JC Steenwijk 

info@dzst.nl 

06-15462046 

Duurzaamsteenwijkerland.nl 
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