
Achtergrondinformatie 
Sinds 2010 is VIBA-Expo getransfor-
meerd van een biologisch-ecologische 
expositie - met adviezen, lezingen en 
excursies - naar een organisatie die 
zich inzet om kennis te delen en uit te 
dragen. Zij richt zich op duurzame ge-
biedsontwikkeling, wonen, werken en 
recreëren tot ver in de toekomst.  
Het zinvol toepassen van die kennis is 
succesvol wanneer problemen inte-
graal worden aangepakt. Een multidis-
ciplinaire en interactieve werkwijze 
blijkt te leiden tot innovaties met am-
per voorstelbare oplossingen.  
Zo’n integrale aanpak vraagt van alle 
betrokkenen (overheden, onderne-
mers, onderzoekers en onderwijzers 
en overige organisaties (5 O’s)) betrok-
kenheid en inbreng. Daarvoor is veel 
denk- en doe-kracht onontbeerlijk. 

VIBA-Expo nu en in de toekomst 
Sinds medio 2015 bouwt VIBA-Expo 
zijn rol als kennis- en informatiemake-
laar verder uit met servicepunten. 
Zoals het  Servicepunt Groene Daken, 
Servicepunt Gezonde Scholen, Service-
punt Energie Nul, Servicepunt Renova-
tie, Servicepunt Duurzame Bedrijven-
terreinen en Servicepunt ‘Water in de 
wijk’. De servicepunten vormen een 
eerste aanspreekpunt voor de 5 O's. 
Men kan er terecht voor producten en 
diensten zoals informatie , vragen en 
antwoorden, advies op maat en onder-
steuning. Van groot belang zijn de 
cross-overs tussen de activiteiten van 
de servicepunten. Dat versterkt de 
integratie- en innovatiekansen. Dus 
een echte win-win. 
 
Werkplaats De Gruyter (WDG) 
Service-instituut VIBA-Expo (SVE) prijst 
zich gelukkig dat eind 2015 een sa-
menwerkingsverband is gesloten met 
de ‘Werkplaats De Gruyter’, die zijn 
standplaats heeft bij VIBA-Expo.  
Bijna dagelijks zijn vele studenten van 
uiteenlopende opleidingen en onder-
wijsinstellingen aanwezig. Zij werken 
samen met medewerkers van overhe-
den en bedrijven aan diverse maat-
schappelijke projecten en onder-
zoeken. Presentaties worden gehou-
den door deskundigen die met de stu-
denten in discussie gaan over mogelij-
ke oplossingen voor geconstateerde 
probleemstellingen en knelpunten. 
Dit biedt wederzijds-voordeel-kansen. 
WDG en SVE vormen hierbij een ver-
bindende schakel.  Zij kunnen via hun 
omvangrijke netwerk van deskundigen 
de kennis permanent actualiseren en 

nieuwe relevante ontwikkelingen sig-
naleren en presenteren. 
 

Actieplan producten en diensten 
VIBA-Expo wil actuele informatie bie-
den over innovatieve onderwerpen en 
thema’s, die van belang zijn voor het 
realiseren van gezonde en toekomst-
bestendige gebouwen, wijken en ge-
bieden. Daarbij wordt het accent ge-
legd op het tonen, onderbouwen en 
becommentariëren van de mogelijkhe-
den van concepten, processen, pro-
ducten, materialen en diensten. De 
effecten op gezondheid en milieuas-
pecten worden beeldend zichtbaar 
gemaakt. 
Het streven is te komen tot korte com-
puterpresentaties waarbij de bezoe-
kers ook zelf op zoek kunnen gaan 
naar antwoorden op hun vragen. 
Voor alle bezoekers van VIBA-Expo 
komen heldere informatiebladen be-
schikbaar. Per thema wordt een over-
zicht geboden van websites, die dieper 
of specifieker ingaan op het betreffen-
de thema. 
Aan producenten en leveranciers is 
inmiddels gevraagd om regelmatig de 
meest recente informatie te delen 
over innovatie oplossingen. □ 
 
 

Naar een dynamische toekomst   
Service Instituut VIBA-Expo, presenteert al vele jaren voorbeelden 
van onder andere concepten, modellen, processen, producten en 
diensten die bijdragen aan een verantwoorde duurzame gebieds-
ontwikkeling en in het bijzonder aan een duurzame gebouwde om-
geving. Ook architecten, bedrijven en adviseurs tonen bij VIBA-
Expo hun concepten, opvattingen, mogelijkheden en voorbeelden.  
Afgelopen paar jaar onderging VIBA-Expo een metamorfose. Van 
een statisch naar een dynamische concept met als karakteristieken 
informatie, integratie, interactief, interdisciplinair, innovatief.  
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SVE = Service-instituut VIBA-Expo 

Sp-GD = Servicepunt Groene Daken (en gevels) 

Sp-EN = Servicepunt Energie Neutraal 

Sp-GS = Servicepunt Gezonde Scholen 

Sp-Re = Servicepunt Renovatie  

Sp-DB = Servicepunt Duurzame Bedrijventerreinen 

Sp-Ww = Servicepunt Water in de wijk 

GDGD = Green Deal Groene Daken 

VIBA = Vereniging Integrale BioLogische Architectuur  

Expo = Exposanten 

WDG = Werkplaats De Gruyter 


