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3 hoofdthema’s  

1. Maatschappelijke impact   

2. Herstel 

3. Lessen



Het team



Toelichting
rapport  
‘Bewoners-
perspectief in 
de versterking’

• Opdracht van het ministerie van BZK

• Opzet

• Bevindingen

• Reflectie en discussie



De vraag

- Hoe tillen we participatie in de versterking naar een hoger niveau? 

- Doel: overzicht van en inzicht in…

stand van zaken;

wensen en behoeften;

mogelijkheden.



Opzet

Drie onderdelen: 

• Inventarisatie van de huidige stand van bewonersparticipatie; 

• Verkenning van wensen en behoeften;

• Analyse door een ExpertiseLab. 



Bevindingen 

3 niveaus van bewonersparticipatie:

• Individueel;

• Gemeenschap;

• Bestuurlijk.



Individueel 
Stand van zaken:

- Op kleine schaal succesverhalen. 

- Gedwongen vorm van participatie.

- Technische, juridische en financiële kaders zijn nog steeds leidend in de aanpak.

- Focus ligt op snelheid. 

- Moedeloosheid bij een ramp in slow motion. 

Kansen:

- Uitvoerders ruimte geven voor maatwerk. 

- Ontzorgen zonder verlies van regie. 



Gemeenschap

Stand van zaken:

- Verwachtingen: wat wordt er gedaan met inzet bewoners?

- Versterking tast leefbaarheid aan. 

- Versnipperd beleid leidt tot ongelijkheid en verdeeldheid. 

Kansen:

- Durf te beginnen met de vraag: hoe willen we hier samen verder?

- Belang van de context en de geschiedenis.



Bestuurlijk

Stand van zaken:

- Maatschappelijke organisaties zijn geen gelijkwaardige gesprekspartner. 

- Veel wantrouwen en aarzeling om elkaar weer te vertrouwen.

- Consistentie nodig in randvoorwaarden en kaders.  

Kansen:

- Meer ruimte voor genoegdoening.

- Eén ministerie, één bewindspersoon, één visie?



Reflectie 
&

Discussie



Reflectie en discussie

• Bewoner regie geven en bewoner ontzorgen - waar ligt de balans?

• Ruimte voor participatie in vertaling van beleid naar uitvoering?

• Relatie gaswinningsproblematiek met andere vraagstukken en democratische 
processen?



• Dorp in Eigen Hand en VanOnderen

Q&A 
Fred 
Mahler 



• Sarah Spinder (Adviseur gebiedsgericht werken 
gemeente Eemsdelta) 

• Marcel Tankink (Adviseur bij KAW Architecten)

• Nienke Busscher (Kennisplatform) 

• Tom Postmes (Kennisplatform)

Panel-
discussie  



Q&A



contact@kennisplatformleefbaar.nl

www.kennisplatformleefbaar.nl

Save the date

@KPleefbaar @Kennisplatform Kennisplatform Leefbaar 
en Kansrijk Groningen

13 oktober 2022

Kenniscongres Experiment Groningen: Inzicht en impact
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