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Beste relatie, 

 

Op donderdag 27 januari was het zover: het webinar en de prijsuitreiking van de Challenge 

Doorstroming! Kon u niet deelnemen, maar bent u wel benieuwd naar de winnaars en hun 

inzendingen? Samen met u blikken we graag terug op dit geslaagde evenement. 

https://mailchi.mp/057c9fb5d8ea/terugblik-webinar-doorstroming?e=792f332335


 

 

DE PRIJSUITREIKING 

Gedeputeerde Rob van Muilekom opende deze 

afwisselende middag met een korte introductie op het 

thema doorstroming. Bart Cosijn ging met experts van 

ZorgSaam Wonen, SITE en Bureauvijftig in gesprek 

gedurende de live talkshow. Deze gesprekken werden 

afgewisseld door de pitches van de negen finalisten. De 

middag werd feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking van 

de challenge! 

 

De winnaar van de juryprijs van de Challenge 

Doorstroming werd 'De Doorstroomtrein' van Floqz. De 

tweede prijs werd gewonnen door Rhodé Zwijnenburg met 

haar inzending 'Verhuizen en geluk' en de derde prijs ging 

naar Stade Advies. Tellers & Benoemers kreeg het 

Stimuleringsbudget uitgereikt uit handen van gedeputeerde 

Rob van Muilekom.  

  
 

 

 

V.l.n.r.: Erik Vermathen, namens Stade Advies, Sander Bos namens Floqz en Ludan Smid namens 

Tellers & Benoemers. Fotograaf: Desiree Meulemans 



 

EVENEMENT GEMIST? 

Heeft u het evenement gemist? Lees of kijk de prijsuitreiking terug: 

- Klik hier als u de prijsuitreiking wilt terugkijken.  

- Klik hier als u meer informatie over de winnaars en hun inzendingen wilt teruglezen.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van alles dat de provincie Utrecht onderneemt op het gebied van 

doorstroming op de woningmarkt? Houd dan de website van het programma Versnelling 

Woningbouw in de gaten.  

  

 

 

De aanwezige finalisten, v.l.n.r.: Stade Advies, Tellers & Benoemers, Floqz, Clappform, Steenvlinder, 

Kleinlandgoedmakers, APTO Architects. Fotograaf: Desiree Meulemans 

https://vimeo.com/672331837/f1306c8d56
https://www.versnellingwoningbouw.nl/actueel/nieuws/terugblik-webinar-doorstroming-op-de-koopwoningmarkt
https://www.versnellingwoningbouw.nl/


 

 

CHALLENGE DOORSTROMING 

In de zomer van 2021 heeft de provincie Utrecht met de 16 

samenwerkende gemeenten uit de regio Utrecht de 

Challenge Doorstroming georganiseerd. Partijen en 

individuen werden uitgedaagd om initiatieven in te dienen 

die 50-plussers stimuleren te verhuizen en zo een grote 

(eengezins-)woning achter te laten. 

 

Meer informatie over de Challenge Doorstroming kunt u 

vinden op de website van het provinciale programma 

Versnelling Woningbouw. 
 

 

Wij hopen dat u genoten heeft van dit geslaagde evenement. Samen krijgen we de 

doorstroming op gang! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens gedeputeerde Rob van Muilekom en de 16 gemeenten uit de regio Utrecht, 

 

Programma Versnelling Woningbouw 

Provincie Utrecht 
 

 

https://www.versnellingwoningbouw.nl/themas/doorstroming/challenge-doorstroming

