
Visie Ede 2025
Ede kiest voor Food
In een jonge, groene stad van 
ontmoeten en verbinden

De wijzigingen ten op zicht van het document zoals besproken 
in de raadscommissie zijn met rood onderstreept.
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Voorwoord
Voor u ligt het Visiedocument Ede 2025 van het college van Burgemeester & Wethouders.
 
Ede heeft behoefte aan een visie op de gewenste langere termijn ontwikkeling van de stad. Dat is een afspraak 
die door ons college bij aantreden is gemaakt. Zo’n visie geeft richting. Richting aan ons werk, richting aan de 
stad. En het biedt een toetsingskader voor keuzes die we dagelijks maken. De stad ontwikkelen en completer 
maken. Daar hebben we ons het afgelopen jaar, met elkaar, op geconcentreerd. In de stad vinden de grootste 
ontwikkelingen plaats. De dorpen hebben hun eigen vitaliteit en uitstraling en maken hun eigen ontwikkeling 
door.

Nadat we op 30 maart 2011 het ambitiedocument aan de gemeenteraad hebben gepresenteerd, zijn we op pad 
gegaan. Letterlijk wandelend richting Ede 2025. Enkele honderden Edenaren hebben hun mening gegeven en 
zijn om advies gevraagd. Van jong tot oud, van kerkganger tot forens, ze zijn geraadpleegd. Voor Ede is het de 
eerste keer dat we zo’n grootschalig burgerparticipatietraject hebben ingezet. Het enthousiasme waarmee we 
zijn ontvangen, smaakt naar meer. 

Het vergt weinig lef om een route uit te zetten. Of om met elkaar af te spreken wat de prioriteiten voor Ede zijn. 
Maar je hebt wel moed en vastberadenheid nodig om de consequenties daarvan onder ogen te zien en de 
beelden ècht na te gaan jagen. Tot die moed en vastberadenheid roepen wij onszelf en u hier en nu op.  

Het proces rond de visievorming geeft veel enthousiasme en energie. De toekomst doet er immers toe. Die 
energie willen we vasthouden. Onze beelden over de toekomst zijn gedeelde beelden. U bent deelgenoot en 
bondgenoot op de weg naar de toekomst. Dat geeft de beelden zwaarte en betekenis. 

Eén van de dingen die we gaan doen is een jaarlijks gesprek voeren met een groep van zo’n 25 inwoners en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In dat gesprek kijken we naar bereikte resultaten, doelen, dingen die 
fout zijn gegaan of zijn vergeten. Helpt u ons de ingezette koers te bewaken en door te zetten? In het najaar van 
2012 willen we deze groep voor de eerste keer bij elkaar halen. Als u daarvoor belangstelling hebt, kunt u zich nu 
melden via ikdoemeeaan@ede2025.nl  

college van Burgemeester & Wethouders
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Visie op Ede 
in 2025

Ede is in 2025 een open samenleving. We voelen ons prettig bij de 
verscheidenheid die de stad kenmerkt. Er wonen mensen met een 
uiteenlopende achtergrond of overtuiging. En dat is juist mooi. We hebben 
onze bescheidenheid achter ons gelaten en zijn trots op Ede! En daar is alle 
reden voor. 

Hier is het goed wonen, werken en leven in het hart van de FoodValley. Een 
topregio met een onderscheidend profiel waar alles draait om voedsel en 
gezondheid. Gezond eten, gezond leven. Hier vinden de ontmoetingen plaats 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van food. 
Veel zzp-ers die werkzaam zijn in de foodindustrie hebben hun basis is Ede. 
Ede is prachtig. Een stad met een levendig centrum waar altijd wat te doen is 
voor jong en oud. De groene kwaliteit van de Veluwe dringt door tot in de stad. 
Ook zijn er hoogwaardige evenementen voor de jeugd en gezinnen. 
Ede is ‘open minded’, modern èn authentiek. 

In de dorpen, wijken en buurten wonen tevreden mensen. We zijn een 
gemeenschap van toegewijde inwoners die openstaan voor anderen, wat willen 

doen voor elkaar en zorgzaam zijn. De sterke sociale cohesie is de kracht van Ede. 
Het was een essentiële randvoorwaarde om de visie op Ede in 2025 te realiseren.  

De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is hier hoog. Dit is de troef van Ede. Ede 
biedt in 2025 gevarieerde, attractieve en eigenzinnige groene woonmilieus voor 
gezinnen, alleenstaanden en studenten. Het voorzieningenaanbod van de stad is 

ontwikkeld en completer gemaakt. De hele wereld woont in Ede. In 50 minuten ben je 
op Schiphol of in het Ruhrgebied.
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Ede en FoodValley
Onze toekomst is nauw verbonden met die van Foodvalley. En dat is niet verwonderlijk. Agrofood behoort 
van oudsher tot de kernactiviteit van Ede en omgeving. Voedselproductie, opleidingen, innovatie, bewerking, 
transport: in Ede vind je de hele keten in een prachtige, uitstekend bereikbare omgeving. Dat maakt Ede uniek en 
biedt geweldige kansen.
FoodValley is in 2025 hét agrofoodcentrum van Europa. Een topsector in een topregio. Een nieuwe economische 
motor voor Ede. Samen met Wageningen UR en vele andere partners leveren wij onze bijdrage. FoodValley geeft 
Ede een uniek profiel binnen Nederland.
We markeren dit profiel en de kracht ervan in drie waardevolle en herkenbare beelden: jonge stad, groene stad 
en stad van ontmoeten en verbinden.

Jonge stad
Ede is een jonge stad.  Een stad in ontwikkeling  waar jongeren zich thuisvoelen. Jongeren voelen zich 
verbonden met de stad en bouwen mee aan Ede als stad. Ede biedt de jeugd volop ontwikkelingsmogelijkheden 
en een super omgeving om op te groeien. Het woon- en leefklimaat is aantrekkelijk voor jonge mensen. Jongeren 
zijn trots op Ede en ambassadeur van de stad. Jongeren blijven na hun studie vanzelfsprekend wonen en werken 
in Ede. Jongeren die elders hebben gestudeerd keren terug naar Ede omdat het hier goed wonen, werken en 
leven is. De stad vormt de basis voor carrière en gezin.

Ede kent in 2025 een actieve gemeenschap, bevolkt door opvallend veel jonge mensen, met een enorme 
gedrevenheid om waarde te produceren op het gebied van voedinggerelateerde wetenschap en technologie. 
Ze zijn toegerust met een hoog arbeidsmoraal.

Ede biedt, met Wageningen, onderwijs in een doorlopende leerlijn van wereldniveau. Foodopleidingen van VMBO 
tot Universiteit. Deze leerlijn is uniek. De opleidingen zijn praktijkgericht en het geleerde kan meteen in praktijk 
worden gebracht. Ondernemerschap is kenmerkend voor het onderwijs. Studenten kunnen al tijdens hun studie 
werken bij een bedrijf of zelf een bedrijf beginnen. 

Er heerst in Ede een klimaat van samenwerking en gedeelde belangen. Samen zijn we sterk. Overheid, onderwijs 
en bedrijfsleven staan dicht bij elkaar en stimuleren elkaar tot innovaties en tot het gebruik maken van elkaars 
kracht. 

Voor studenten is geschikte huisvesting gerealiseerd in de omgeving van het station Ede-Wageningen, 
de campus en in het centrum. Studenten zijn de dragers en initiatiefnemers van nieuwe en vernieuwende 
evenementen en initiatieven die bijdragen aan meer levendigheid en diversiteit in de stad.  

6 7



Groene stad
Ede is dé buitenstad van Nederland. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is zeer hoog. Dit is de 
natuurlijke kwaliteit van Ede. 
Het belangrijkste ‘kapitaal van Ede’ is het bezit van aantrekkelijke landschappen: landbouwgebieden, 
natuurgebieden, bossen en heidevelden. De Edenaren onderkennen de kwaliteit daarvan voor het leven in Ede. 
Het belang van de groene natuurlijke omgeving voor de gezondheid van mensen is groot. 
Ede wordt omringd door vitale, authentieke dorpen ingebed in een rijk natuurgebied, waar vitaliteit en 
gezondheid tot uitdrukking komen in natuurrecreatie via een groot vertakt netwerk aan fietspaden en 
wandelroutes. Met het Kröller-Müller Museum in Het Nationale Park de Hoge Veluwe als cultureel hoogtepunt. 

Ede biedt in 2025 de voorzieningen die passen bij de centrumstad van de FoodValley. We zijn er in geslaagd een 
eigen, groene vorm van stedelijkheid te ontwikkelen die passend is voor Ede. De stedelijkheid van Ede sluit aan 
bij de jonge en ondernemende bevolking en weerspiegelt de unieke mogelijkheden die FoodValley biedt. Ede 
biedt prikkels en staat in voor verschillende en verrassende ervaringen.
Door samen te werken met instellingen en bedrijven in de FoodValley heeft Ede de positie op het gebied van 
gezondheidszorg uitgebouwd naar een topregio op het gebied van Gezond Leven.
Ede is ook een stad waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als iets volstrekt 
vanzelfsprekends worden gezien. De samenwerking tussen inwoners, overheid en bedrijfsleven is daar een goed 
voorbeeld van. 
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Stad van ontmoeten en verbinden
In 2025 is Ede een stad van ontmoeten en verbinden. Ontmoeten en verbinden is iets wat tussen mensen 
plaatsvindt. Tussen jong en oud, tussen mensen uit de dorpen en de stad. Als tegenhanger van de toegenomen 
individualisering, informatisering en internationalisering houden wij de persoonlijke ontmoeting hoog in het 
vaandel. In Ede doen we het samen.

Door volop in te zetten op ontmoeten en verbinden leggen we een sterk sociaal fundament onder de toekomst 
van Ede. Kiezen voor ontmoeten en verbinden zegt veel over de samenleving die wij voor ogen hebben. Ede in 
2025 is een sociale samenleving, een jonge stad met oog voor ouderen, een stad die werkt aan haar economie 
en sterk is op het punt van innovatie en kennis maar tegelijk blijft bouwen aan de basis. Ede heeft in 2025 een 
hechte samenlevingsstructuur. Er is diversiteit in de economische positie, opleiding of culturele achtergrond van 
inwoners maar kenmerkend voor Ede in 2025 is dat sociale lagen elkaar ontmoeten en niet langs elkaar leven. 
Niemand hoeft langs de kant te staan.

De wijken en vooral de buurten zijn belangrijk voor de inwoners. Het zijn ankerpunten voor sociale ontmoeting. 
Sociale ondersteuning, zorg en hulp zijn dichtbij de inwoners georganiseerd. De voorzieningen in de wijken zijn 
flexibel inzetbaar en organisaties werken samen met inwoners in steeds wisselende vraaggerichte netwerken. 
Bewoners nemen zelf initiatieven en doen mee. Ze nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun directe 
leefomgeving. Gebedshuizen staan middenin en open voor de samenleving. 

Iedere wijk en elk dorp of buurtschap kent een grote diversiteit aan dragers voor sociale cohesie. In de Edese 
samenleving is er daardoor een verscheidenheid aan cultuur, levensstijlen en tempo’s van ontwikkeling. Die 
verschillen juichen wij toe en elk dorp mag haar eigen ontwikkeling doormaken. Respect voor cultuurverschillen 
en elkaars levensstijlen. Zorg voor elkaar en denken in menselijke maten staan daarbij centraal.
Ontmoeten en verbinden werkt natuurlijk door in de wijze waarop Ede (mede-)speler wil zijn in de samenwerking 
en de ontwikkeling van de regio. FoodValley heeft geleid tot schaalvergroting in denken en handelen. En ook 
tot verdieping en verbreding van samenwerking met de Europese foodclusters. Ede en Wageningen zijn het 
internationale platform waar topkennis en praktijk in de food-sector elkaar ontmoeten.
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Prioriteiten
We zijn trots op onze kwaliteiten: jong, groen en sociaal sterk. Ze maken van Ede een plek waar mensen zich 
prettig voelen. Het zijn vitale en krachtige kwaliteiten waarop we vertrouwen en die wij willen gebruiken en 
versterken om onze ambitie te realiseren om door te groeien. Om Ede als stad completer te maken en een plek 
waarmee inwoners zich innerlijk verbonden willen voelen. 

We zullen onze kansen benutten als stad in het hart van de FoodValley en grenzend aan de Veluwe en Vallei. De 
aantrekkingskracht van Ede versterken we door te investeren in cultuur, kennis en het centrum. We bieden Edese 
ondernemers kansen om te groeien en we verleiden nieuwe ondernemers om naar Ede te komen. Wij zoeken 
daarin samenwerking met onze regiopartners. De inbreng, de creativiteit en de energie van onze inwoners en 
ondernemers is daarbij van groot belang. 
We kiezen er voor om de komende jaren prioriteit te geven aan vier ontwikkelingen waardoor Ede zich in 2025 zal 
positioneren en onderscheiden:

1. FoodValley
2. Kenniscampus Ede
3. Veluwse Poort
4. Levendig centrum
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1. FoodValley; de topsector agrofood in de topregio FoodValley. Met een onderscheidend kennisprofiel op de 
wereldmarkt. Het omvat de gehele keten van agribusiness op het gebied van gezonde voeding, experimentele 
teelten, research & development, kennisontwikkeling en onderwijs, toprestaurants, voedselspeciaalzaken, 
congrescentra en internationale marketing.
De kennisas Ede-Wageningen vormt het hart van de FoodValley.
Hier komt alles samen. Hier zijn de voorzieningen waarmee de foodsector zichtbaar is. Hier wordt inspiratie 
opgedaan. Hier wordt kennis en ervaring uitgewisseld: onderwijs op de campus, bedrijven en instellingen als 
Ziekenhuis Gelderse Vallei, congres- en ontmoetingsruimten, innovatieve en eigenzinnige woon- en werkruimten. 
Een gebied dat nationaal en internationaal aantrekkingskracht heeft voor bedrijven, bezoekers, bewoners 
en kenniswerkers. Het World Food Center (WFC) heeft in 2025 inmiddels haar poorten geopend en is een 
topattractie met landelijke uitstraling. Het gebied heeft een kwalitatief hoogwaardige uitstraling.
Samenwerking vindt plaats tussen onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en inwoners.
Ede is de centrumstad in de FoodValley met aantrekkelijke groene woonmilieus en een groot aantal stedelijke 
voorzieningen. De economische en maatschappelijke betekenis van Food Valley is voor Ede van vergelijkbaar 
belang met de komst destijds van de Enka en Defensie.

2. Kenniscampus; op de Kenniscampus Ede ervaar je de gezonde en duurzame leefstijl. Het is het vertrekpunt 
van de kennisas Ede-Wageningen. Op de campus is de nieuwste techniek van vandaag voor de praktijk van 
morgen. De FoodValley toegepast. De praktijk is in de school, scholing gebeurt in de praktijk en de praktijk is op 
de campus.
De campus van Ede biedt in Nederland het beste praktijkgerichte onderwijs van VMBO tot HBO in een krachtige 
samenwerking met de universiteit in Wageningen. De doorlopende leerlijn food is van wereldniveau. Ook 
praktijkgerichte foodgerelateerde opleidingen (zorg, marketing, verpakking, techniek en transport) zijn goed 
vertegenwoordigd op de kenniscampus Ede. Het aanbod varieert ‘van lab tot schap’. Het onderwijs is gekoppeld 
aan research en development in de FoodValley en bij de instellingen van gezondheidszorg, sport en bewegen.
De campus en haar omgeving onderscheidt zich als broedplaats voor innovatie en ondernemerschap. Ook biedt 
de campus een uitdagend leefmilieu voor jongeren en studenten met moderne sportvoorzieningen. Meer dan 
14.000 scholieren en studenten brengen extra leven in de brouwerij.

1
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3. Veluwse Poort; als ergens in Ede de verbinding wordt gemaakt tussen hoge leefkwaliteit en een unieke 
diversiteit in wonen, cultuur, ruimte en groen dan is het wel in Veluwse Poort. Veluwse Poort bevat de 
ontwikkeling van de spoorzone, Enka, Parklaan, Kop van de Parkweg en kazerneterreinen. De ontwikkeling 
van Veluwse Poort is van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van Ede. Veluwse Poort is een pure, 
zeer goed ontsloten multifunctionele stadswijk van Ede in een natuurlijke omgeving die direct aansluit op de 
Veluwe te midden van 100 jaar monumentaal militair en industrieel erfgoed. Veluwse Poort is onderscheidend 
op nationaal niveau, door nieuwe eigenzinnige vormen van wonen, werken, recreëren en zingeving. Een groene 
en gezonde leefomgeving. De directe aansluiting op het regionale FoodValley OV-knooppunt Ede-Wageningen 
en de Parklaan biedt unieke kwaliteiten voor dit gebied. Rond het OV-knooppunt is veel aandacht besteed aan 
ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld ZZP’ers die graag in Ede wonen en samenwerken.
Een goed cultureel voorzieningenniveau is essentieel voor een stedelijk en aantrekkelijk woon- en leefklimaat en 
vormt een belangrijke vestigingsfactor vooral voor hoog opgeleiden en de creatieve klasse. Veluwse
Poort herbergt daarom het Exposeum en Akoesticum. Het Kröller-Müller Museum is een belangrijke 
samenwerkingspartner van het Exposeum. Beide partijen ontplooien gezamenlijk initiatieven op de Veluwse 
Poort. De verbinding tussen deze partijen blijkt eveneens uit kunstzinnige (fiets-)routes langs erfgoed, natuur en 
landart. Jongeren en gezinnen weten hun weg te vinden naar Veluwse Poort: Wonen op Veluwse Poort, werken 
of studeren op de naastgelegen kenniscampus Ede. Veluwse Poort maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van de 
kennisas Ede-Wageningen.

4. Levendig centrum; het centrum wordt meer stedelijk en de verblijfswaarde van het centrum wordt versterkt. 
Jongeren en gezinnen ontmoeten elkaar in het centrum en komen er graag omdat de ondernemers van het 
centrum zorgen voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Naar het centrum ga je om te winkelen, uit te gaan, 
vrienden te ontmoeten en inspiratie op te doen. Regelmatig zijn er toonaangevende evenementen in het centrum 
op het gebied van food: proeverijen van regionale topproducten bereid door topkoks, Food&Health-markten en 
het Food4You-festival.

Een bijzondere plek in het centrum wordt het stadspark. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, levendig 
doordat er allerlei activiteiten kunnen en mogen. Rond het park zijn goede restaurants met fraaie terrassen. Er 
staan uitsluitend streekproducten op de menukaart. Het park is het groene brandpunt waar de Veluwe de stad in 
komt. 

Het centrum kent een hoogwaardige inrichting en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer of op de fiets.
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Van visie naar 
realisatie
In het voorgaande heeft u de visie kunnen lezen voor de toekomst van Ede. Er zijn keuzes gemaakt en accenten 
gelegd. Een route voor de toekomst van Ede tekent zich af. De volgende stap is het omzetten van deze visie 
naar een plan van aanpak waarin de keuzes en thema’s uit de visie Ede 2025 worden opgepakt in beleid en 
concrete activiteiten. 
Om daarin succesvol te zijn is het even waardevol als belangrijk om het proces gaande te houden dat vooraf 
ging aan het opstellen van de visie. Dat betekent koersvast inzetten op de keuze voor food in een jonge, groene 
stad van ontmoeten en verbinden.

Het kiezen voor deze visie is niet vrijblijvend. Het heeft consequenties voor het formuleren van toekomstig 
beleid, de inzet van middelen en het leggen van accenten. Dat geldt voor alle geledingen in de gemeentelijke 
organisatie, bestuurlijk en ambtelijk. Voortdurend zullen wij onze keuzes en beleid, zowel ruimtelijk, fysiek als 
sociaal, moeten toetsen aan de uitgangspunten en doelstellingen van deze visie. Het zijn ambitieuze stappen 
die we willen zetten. We zullen daarin slagen als wij daarbij koersvast zijn. Maar wij kunnen daarin vooral 
ook slagen omdat de visie aansluit bij de potentie van Ede als stad in een kansrijk speelveld en de inzet en 
mogelijkheden van u, onze inwoners. Inwoners nemen hun verantwoordelijkheid. Burgemeester en Wethouders 
èn gemeenteraad zullen daarvoor randvoorwaarden moeten scheppen, de route moeten duiden en vertrouwen 
moeten wekken.  

Nadat de visie in het voorjaar van 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad willen wij de participatie van 
burgers, bedrijven en kennisinstituten, die zo bepalend was in het voortraject, voortzetten. Dit proces willen wij 
niet stil laten vallen. Wij willen gaandeweg met elkaar toewerken naar de realisatie van de visie. Aan de hand van 
onderstaande ideeën zullen wij het proces Ede 2025 voortdurend op gang houden en steeds actualiseren en 
voorzien van nieuwe energie en ideeën.

Inwoners

Kennisinstituten

Overheid

Bedrijfsleven
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Verbindingsofficieren
In april 2012 stopt het projectteam Ede 2025, want de opdracht zit er op. Om de ideeën en betrokkenheid 
van het visietraject levend te houden is het gewenst verantwoordelijken te benoemen. De toekomst van Ede 
raakt namelijk alle beleidsgebieden waardoor het risico ontstaat dat iedereen betrokken is, maar niemand 
verantwoordelijk. Met als risico dat er geen resultaat wordt behaald.
Voorgesteld wordt om een aantal ´verbindingsofficieren’ aan te stellen, een speelse verwijzing naar ons 
Defensieverleden. 
De verbindingsofficieren zorgen er voor dat activiteiten worden uitgevoerd. Zij komen periodiek bij elkaar om de 
samenhang van de ontwikkelingen te bewaken. Zij verbinden beleidsthema’s, beleid met uitvoering maar leggen 
ook verbindingen in de ambtelijke organisatie en met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Eén van 
de verbindingsofficieren is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de concerndirectie en het college. 
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Estafette
Tenminste een keer per jaar wordt een panel samengesteld met 25 deelnemers. Daarin zitten burgers en spelers 
uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, kerken, e.a. Van de deelnemers wordt gevraagd om op persoonlijke titel 
een mening of advies te geven over de bereikte resultaten van Ede 2025. Het panel blikt op het voorgaande jaar 
en kijk vooruit naar het komende jaar.
Het panel wordt uitgenodigd voor een gezamenlijk programma. Aan het einde worden conclusies getrokken en 
activiteiten en aandachtspunten benoemd.
Na afloop van de bijeenkomst geven de deelnemers het estafettestokje door aan 25 nieuwe panelleden. Deze 
nieuwe panelleden worden in de aanloop naar de nieuwe jaarlijkse bijeenkomst betrokken en gehoord via blogs 
en sociale media. De gemeente organiseert de estafette. 

Een voorbereidingsgroep die bestaat uit een beperkt aantal trekkers bereidt de bijeenkomst voor en zorgt voor 
de aansluiting van de panelleden op de thema’s van Ede 2025: Jonge stad, Groen, Ontmoeten en Verbinden. 
De merkwaarden van Ede: levendig, echt, toegewijd, ondernemend en open zijn onderlegger bij de 
gedachtewisseling. Binnen de thema’s kunnen jaarlijks de aandachtspunten en activiteiten wisselen. Ook de 
samenstelling van de voorbereidingsgroep wisselt jaarlijks. 

Wij vinden het van meerwaarde voor de lokale overheid om aan u als burgers en bedrijfsleven een platform te 
bieden om met meningen, ideeën en initiatieven bij te dragen aan beleidsontwikkelingen en de toekomst Ede. 
Het college van B&W en gemeenteraadsleden kunnen aanwezig zijn gedurende de jaarlijkse bijeenkomst. De 
eerste panelbijeenkomst vindt plaats in het najaar 2012 en daarna jaarlijks.
Als deze vorm van participatie positief werkt, kan er voor worden gekozen deze estafette vaker in het jaar te 
organiseren.

Prijsvraag
Een keer per collegeperiode schrijft de gemeente een prijsvraag uit onder studenten en startende ondernemers. 
Per keer wordt een van de thema’s uit Ede 2025 centraal gesteld. Studenten en ondernemers kunnen voor de 
concrete uitwerking van het thema een voorstel indienen. Uit de inzendingen krijgen drie kandidaten de vraag 
hun idee verder uit te werken en te presenteren. De kandidaten krijgen daarvoor een budget. De ‘winnaar’ 
ontvangt een prijs en krijgt de toezegging dat zijn idee wordt uitgevoerd.
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