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PoortPlatform startbijeenkomst 26 juni 2018 | terugkoppeling 

Thematafel Werkwijze van het Platform
 

Input mbt trekker/opzet van het PoortPlatform 

Alleen bewoners in de lead (door 1 bewoner ingebracht) 

• Gemeente bepaalt speelveld en faciliteert 
• Bewoners in de lead 
• Buddy’s vanuit  de gemeente 
• Themagroepen 
• Ondersteuning via website en mailgroep/nieuwsbrief 
• Informatie vanuit gemeente over plannen en ontwikkelingen 
• Proactief 

Gemeente /bewoners samen in de lead 50/50 ( door 10 bewoners ingebracht) 

• Ja! 
• Gemeente begint met actiev rol (initiator) dan een terugtrekkende rol (loslaten) 
• Zorg voor vaste basis van ambtenaren en bewoners! 
• Kerngroep (of basisgroep)  <>gemeente met eronder subgroepen 
• Blijf als gemeente –zeker in het begin- faciliteren 
• Praatgroepen voor kleinere gebieden met de gemeente 
• Centrale aanspreekpunten gemeente vanuit (sub) kerngroep)en) 

Gemeente in de lead (door 4 bewoners ingebracht) 

• Zo lang er ontwikkeld wordt gemeente in de lead 
• Rolverdeling zoals startbijeenkomst, gemeente in de lead 
• Probeer de gang erin te houden door te faciliteren en te organiseren 
• Gemeente moet bewoners/ondernemers blijven uitdagen om mee te doen “mensen maken 

de stad” 
• Gemeente faciliteert met kennis en sociale processen 

Aandachtspunten 

• Organiseren op urgentie  
• Thema’s veelal gebieds/wijkgebonden 
• Hoe andere bevolkingsgroepen te bereiken (unusual suspects) > kijk naar leeftijdsopbouw, 

bevolkingsafspiegeling) > verleiden! 
• Inzet vertegenwoordigers van wijken/buurten/VV’s (voorbeeld VVE vanuit Zicht op Duin 3x) 
• Waardeprincipe  
• Werk aan een sociaal weefsel 
• Ontmoeting insluiten / uitsluiten (systeemdenken) 
• Hou het kleinschalig 
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• Meer buurtgericht 
• Centrale thema’s breder oppakken 

Input mbt middelen/activiteiten 

Algemeen 

• Bijeenkomsten 
• Website ondersteuning 
• Nieuwsbrief/mailgroep 
• Berichtenpagina in Poortnieuws 
• Dialoog door ontmoeting 
• Mix aan online en offline middelen  
• Combinatie van online, face-to-face  
• Website/forum 
• Combinatie van informeren en meepraten 
• Zorg voor communicatie naar iedereen. Niet iedereen meld zich aan voor nieuwsbrieven 

Opzet bijeenkomsten 

• Goede gespreksleider is belangrijkVoorkeur óm de tafel’> is directer en praktischer dan 
internet 

• Vaste avond 
• Vaste frequentie 
• Planning vooraf bekend 
• Feedback vanuit de gemeente belangrijk 
• Zorg voor regelmaat > 1x per 2-3 maanden op thema 
• Zorg voor goede terugkoppeling. Dit helpt om bewoners actief te houden. 
• Dichtbij organiseren 

 


