
  
 
   

Uitnodiging Onafhankelijke begeleiders bewonerscollectieven  
Handen aan De Ploeg  
 
Wanneer: 18 september 2018 van 13.30 – 16.30 uur. Locatie volgt!  
 
In de afgelopen twee bijeenkomsten hebben we met elkaar de basis gelegd voor een nieuw 
netwerk van onafhankelijke begeleiders van bewonerscollectieven in het aardbevingsgebied. 
Handen aan de Ploeg stelt dat de regie van de vernieuwing van het aardbevingsgebied bij de 
bewoners moet liggen en dat deskundige begeleiding hiervan een nieuwe rol is die onontbeerlijk 
is. En daar willen we met elkaar nog beter in worden.  
 
Vandaar deze derde uitnodiging. Handen aan De Ploeg! 
 
Waar gaan we dan mee aan de slag? 
Een tweetal vraagstukken die in de eerste twee bijeenkomsten boven kwamen drijven. 
Allereerst gaan we aan de slag met de actualiteit van het dossier. Waar staan we nu in de 
versterkingsopgave? Wat kunnen we verwachten voor de komende periode? En hoe kunnen we hier 
als netwerk op inspelen? Daarna gaan we nader in op de procesbegeleidersrol van 
bewonerscollectieven. Hoe kom je tot goede besluitvorming in collectieven en/of dorpen? Hoe 
komen we van individuele vraagstukken naar collectieve vraagstukken in een dorp of gebied? 
 
Programma bijeenkomst 3: actualiteit en rol procesbegeleider 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
13.15 uur Inloop met koffie/thee 
13.30 uur Welkom, inleiding en korte terugblik 
13.40 uur Actualiteit van het dossier gaswinning en aardbevingen (processen van schade en 

versterking) (spreker) 
14.40 uur Aan de slag!  (werkgroepen) 

 Casus 1:  Hoe kom je tot goede besluitvorming in groepen, dorpen of  
verzamelingen van dorpen? 

 Casus 2:  Hoe komen we van individuele vraagstukken naar collectieve  
vraagstukken in een dorp of gebied? 

16.15 uur  Afsluiting met intentieverklaring: gaan we samen verder? En afspraken over vervolg. 
16.30 uur Borrel en netwerken….. 
 
Aanmelden  
Aanmelden kan tot uiterlijk 11 september 2018. 
 
Weet je iemand uit jouw eigen omgeving of netwerk die ook iets met dit thema heeft, neem die dan 
vooral mee. Het netwerk is open voor nog niet aangesloten professionals en organisaties wanneer zij 
de doelstellingen onderschrijven.  
 
Meer informatie: 
Saskia Duursma     Nienke de Jong 
s.duursma@cmostamm.nl    n.dejong@epi-kenniscentrum.org 
06 124 139 41     06 223 647 78 
 

https://cmostamm.nl/aanmelden-handen-aan-ploeg/
mailto:s.duursma@cmostamm.nl

