UITNODIGING
KRIMPCAFES IN DE MIX
(KRIMP)ONDERZOEK EN DE GEVOLGEN VOOR BELEID?

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert in 2014 op diverse locaties
in Noord-Nederland zogenaamde krimpcafés over een actueel krimponderwerp. In 2014
doen we dit onder de noemer van ‘Krimpcafés in de mix’: soms gaan we op excursie,
soms volgt u meerdere workshops, dan weer bieden wij u één spreker; een gemixte en
gevarieerde opzet dus.
Dit derde krimpcafé is een zogenaamd Krimpcafé XL, waarbij u meerdere workshops/
presentaties kunt bijwonen. Het thema is ‘(Krimp)onderzoek en de gevolgen voor beleid’.
Tijdens dit krimpcafé presenteren de verschillende Noord-Nederlandse kennisinstellingen
enkele van hun krimp gerelateerde onderzoeken, en bespreken zij de mogelijke
beleidsimplicaties met u.
Tijdens het plenaire programma zal Tialda Haartsen (Rijksuniversiteit Groningen) u
trakteren op enkele inzichten uit (inter)nationaal krimponderzoek. Na het plenaire deel
verspreiden we ons over vier zalen om tijdens verschillende presentaties/workshops
verder na te denken over de beleidsgevolgen van de diverse onderzoeken. Zo neemt
Jaap Ikink (NHL Hogeschool) u bijvoorbeeld mee in de wereld van de WMO-werkplaats,
en hoopt Sietze Bottema (Hogeschool Van Hall Larenstein) met u te beantwoorden, welke
keuzes Gasselternijveenschemond zou kunnen maken om energieneutraal te worden. Jan
Veuger (Hanzehogeschool Groningen) bespreekt met u de kunst van het maatschappelijk
vastgoedmanagement, en Albert Postma en Stefan Hartman belichten hoe scenario’s als
bron van inspiratie kunnen werken (Stenden Hogeschool).
Het Krimpcafé is gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Echter, in verband
met de organisatie, verzoeken wij u zich vóór 5 juni aan te melden. Dit kan via de link in
de begeleidende email of via info@kennisnetwerkkrimp.nl. Geef daarbij ook aan welke
presentaties/workshops u in de eerste en tweede ronde wilt bijwonen.
Graag tot 12 juni 2014!

Datum:		 12 juni 2014
Tijd:		 13.30-17.30 uur (inloop 13.00 uur)
Locatie: Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

13_0301

Krimpcafé XL: (Krimp)onderzoek en de gevolgen voor beleid? 12 juni 2014
13.00 Inloop met koffie/thee/koek
13.30 Welkom door Angelique van Wingerden (KKNN)
13.35 Opening
13.40 Plenaire presentatie
door Tialda Haartsen (Rijksuniversiteit Groningen)
14.05 Wisselen naar zalen
14.10 1e ronde presentaties/workshops
1.1 Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel, door Tialda Haartsen
(Rijksuniversiteit Groningen)
Hoeveel voorzieningen heeft Noordoost Fryslân in de toekomst nodig? En welke voorzieningen?
Presentatie van een lopend project in Noordoost Fryslân.
1.2 Anticiperen op demografische ontwikkelingen, door Albert Postma en Stefan Hartman 		
(Stenden Hogeschool)
Scenario’s als bron van inspiratie.
1.3 Dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond, door Sietze Bottema
(Hogeschool Van Hall Larenstein)
Wat wil het dorp en wat is het gebiedspotentieel? En hoe maak je daar keuzes in?
Uw input is gewenst!
1.4 "Geslaagd in de stad? Of Drainen die Brains later alsnog?", door Viktor Venhorst 			
(Rijksuniversiteit Groningen)
Hoe vergaat het afgestudeerden na het afronden van hun studie in het
Noordelijke hoger onderwijs?
15.25 Pauze
15.45 2e ronde presentaties/workshops
2.1 De impact van dorpsonderzoeken, door Jannie Rozema (Hanzehogeschool Groningen)
Hoe gaan besturen van dorpsbelangenverenigingen praktisch aan de slag met resultaten en 		
adviezen uit een leefbaarheidsonderzoek? Waar moet een onderzoeker met het oog op die 		
praktische bruikbaarheid vooral aandacht aan besteden?
2.2 WMO-werkplaats Friesland: Maatwerk op lokaal niveau, door Jaap Ikink (NHL Hogeschool)
Hoe kunnen gemeenten vormgeven aan de ondersteuning, begeleiding en zorg van langdurig 		
zieken en ouderen? Zijn sociale gebiedsteams, waarbij op lokale schaal de formele en informele
zorg wordt verbonden, het 'ei van Columbus'?
2.3 Ondernemerschap in krimpgebieden, door Heike Delfmann (Rijksuniversiteit Groningen)
De impact van kleine bedrijven op een vergrijzende plattelandsgemeenschap en andersom.
2.4 De kunst van maatschappelijk vastgoedmanagement, door Jan Veuger
(Hanzehogeschool Groningen)
Samenhang in programma's, functies en in mensen.
17.00 Borrel
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