
Welkom

Randvoorwaarden voor het genereren van kennis en onderzoek 
met een langdurige, positieve impact voor de bewoners van het 

aardbevingsgebied



Over ons 

• Het duiden, delen en verbeteren van kennis rondom de 
maatschappelijke impact van de gaswinning en de gerelateerde 
aardbevingsproblematiek in Groningen. 

• Door middel van het organiseren van (deel)kennistafels met experts 
en bewoners (i) de huidige stand van kennis te inventariseren (ii) 
specifieke kennisvragen in kaart te brengen en (iii) het niveau van 
kennis te verbeteren. 





Indeling middag 

14.00 – 14.30 Korte introductie / briefing tafels Tom Postmes

14.30 – 15.45 Brainstorm per tafel

15.45 – 16.00 Koffie/thee pauze

16.00 – 16.30 Plenaire terugkoppeling en discussie 

16.30 – 17.00 Afsluiting en netwerkmoment



‘Hoe organiseren we onderzoek rondom het 
aardbevingsdossier zodanig dat het rendeert, de kwaliteit 
wordt gewaarborgd, en het effectief en betrouwbaar is?’ 



• Naar schatting 410.000 inwoners zijn blootgesteld aan de bodembeweging.

• Deze vraagstukken hebben vaak een technische, wetenschappelijke én maatschappelijke component. 

Het is onvermijdelijk dat rondom deze vraagstukken tegenstrijdigheden en tegenstellingen (zo niet conflicten) 
ontstaan. 

(a) omdat onderzoekers en inhoudelijk experts het niet altijd eens zijn wat betreft constateringen, 
interpretaties of gevolgtrekkingen; 

(b) omdat er grote belangentegenstellingen zijn tussen relevante actoren; 

(c) omdat veel van deze actoren kennis verspreiden en onderzoek laten uitvoeren dat niet los wordt gezien van 

hun belang; 

(d) omdat onderzoekers, instanties en bewoners elkaar niet altijd goed begrijpen. 

Aanleiding Kennistafel



Uitdagingen

• Onderzoek is van wisselende kwaliteit – soms niet relevant of toepasbaar. 

• Er is duplicatie en er zijn ‘witte vlekken’.

• Het overzicht is soms zoek, en niet iedereen is goed geïnformeerd over de 
stand van zaken.

• Er is behoefte aan het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek, betere 
communicatie en informatie voorziening, en coördinatie tussen 
uitvoerende instanties. 



Doelstelling Kennistafel

• Het onderzoek rondom het aardbevingsdossier zodanig inrichten dat 
het rendeert, de kwaliteit wordt gewaarborgd, en het effectief en 
betrouwbaar is. 

Onderzoek opzetten zodanig dat het: 

• Inzichten levert ten dienste van een beter nationaal, lokaal en 
regionaal beleid, aanpak en methodologie. 

• Inzicht kan bieden in wat niet werkt. 

• De kwaliteit van leven in de regio kan verbeteren.



• Leidraad voor het nastreven van het effectief en efficiënt onderzoek 
naar de gaswinning en de aardbevingsproblematiek in Groningen. 

• Het beter programmeren van onderzoek met andere partners.

Uitkomsten Kennistafel



Betrokkenen bij onderzoek

Opdrachtgevers Onderzoekers Gebruikers









Tafel 1: 
• Hoe kunnen we onderzoek ontwerpen en inrichten zodat het een maximaal 

positieve impact heeft?
Tafel 2: 
• Hoe kunnen we de organisatie en programmering van onderzoek 

verbeteren?
Tafel 3:
• Hoe bevorderen we een betere afstemming van en regie over de 

verschillende (lopende) onderzoeken zodat kwaliteit wordt gewaarborgd? 
Tafel 4:
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kennis de verschillende stakeholders 

beter bereikt, zodat kennis en onderzoek rendeert? 



Tafel 1 

• Hoe kunnen we onderzoek ontwerpen en inrichten zodat het een 
maximaal positieve impact heeft?

Denk hierbij aan: 

• Hoe kan je in onderzoek representativiteit waarborgen? 

• Hoe betrek je de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld bewoners)?

• Hoe moet de samenstelling van een belangencommissie eruit zien? 

• Wat is de rol van co-creatie?

• Hoe ga je om met ethische vraagstukken?

• Hoe ga je om met kwetsbare groepen?



Tafel 2 

• Hoe kunnen we de organisatie en programmering van onderzoek 
verbeteren?

Denk hierbij aan: 

• Wat moet de omlooptijd van onderzoek zijn?

• Hoe maak je financiering onafhankelijk, wie is de financier?

• Hoe zien contracten eruit?

• Welke eisen stel je aan onderzoeksvragen? 

• Welke eisen stel je aan methoden? 

• Wat is de waarde van Open Access? 



Tafel 3 

• Hoe bevorderen we een betere afstemming van en regie over de 
verschillende (lopende) onderzoeken zodat kwaliteit wordt 
gewaarborgd? 

Denk hierbij aan:

• Hoe brengen we verschillende disciplines samen? 

• Hoe brengen we onderzoekers samen? 

• Hoe kunnen we lopend onderzoek bijstellen?



Tafel 4

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kennis de verschillende 
stakeholders beter bereikt, zodat kennis en onderzoek rendeert? 

Denk hierbij aan: 

• Welke groepen eindgebruikers zijn er? 

• Hoe maak je kennis beschikbaar?

• Hoe maak je kennis toegankelijk? 

• Hoe krijgen we kennis en ‘the bigger picture’ naar belanghebbenden? 

• Is het nodig om consensus onder eindgebruikers te bevorderen? Zo ja, hoe? 

• Hoe vertalen we kennis en inzichten naar coherent beleid/aanpak? 



Opdracht

• Brainstorm met de groep over de hoofdvraag;

• Vul de lijst met deelvragen aan;

• Beantwoord de deelvragen in twee of drie zinnen; 

• Beantwoord de hoofdvraag;

• Koppel de bevindingen terug tijdens de plenaire terugkoppeling. 



Indeling tafels  

Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4

George de Kam Goda Perlaviciute Tom Postmes Elles Bulder 

Nathalie Beekman Jannie Rozema Marja Janssen Nynke Walstra

Babet LeKander Peter Hellinga Irmgard Buissink Hanneke Muthert

Jan Broer Geske Barendregt Laurie Dul Maartje Kiep 

Anieljah de Kraker Geert Sanders Monique Krauwer



Kennistafel 12 december 

‘Hoe organiseren we onderzoek rondom het aardbevingsdossier 
zodanig dat het rendeert, de kwaliteit wordt gewaarborgd, en het 

effectief en betrouwbaar is?’ 


