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Draaiboek Workshop Collectieve Acties – Kantens (15 mei), Loppersum (17 mei) 
 

1. Introductie (10 min) 
Uitleggen doel van het project: doel van het project is om te kijken hoe we de kansen voor 
verduurzaming in het aardbevingsgebied kunnen benutten en of we dat ook gezamenlijk zouden 
kunnen doen.  
Uitleggen positie en wat we niet doen: onderzoekers Hanzehogeschool, we hebben een 
onafhankelijk positie, we zijn geen cvw/ncg en hebben dus ook geen informatie over de 
versterkingsopgave, we zijn ook geen experts op het gebied van collectieve acties in dorpen en 
wijken. Maar we geloven wel in een bottom up benadering van bewoners samen. Onze rol in deze 
workshop is faciliterend: we helpen jullie zoeken naar mogelijkheden en wegen.  
Samendoen: We creëren samen de inhoud, we zijn samen eigenaar van wat er vanavond wordt 
bedacht en besproken, we zijn samen op zoek naar welke collectieve acties voor Kantens en 
Loppersum mogelijk zijn. 
Programma doornemen 
Resultaat van de workshop: het inventariseren en afwegen van collectieve acties in het dorp (of de 
wijk) voor het verduurzamen van woningen in het kader van de energietransitie en als koppelkans 
tijdens de versterkingsoperatie. Het resultaat uit deze workshop is dat er haalbare collectieve acties 
zijn geïdentificeerd die kunnen rekenen op draagvlak en dat er vervolgafspraken worden gemaakt of 
werkgroepen worden gevormd (met o.a. de lokale energiecoöperatie, in de groep) over hoe de 
collectieve acties verder uit te werken.     
Korte voorstelronde 
Korte terugblik op workshop 1. We laten het overzicht zien dat in / uit de eerste workshop is 
ontstaan. Van Loppersum de 2 x 2 tabel. (bijlage 1). Het overzicht van Kantens laat zien op 
woningniveau welke wensen bewoners voor het verduurzamen van hun woning hebben. 
 

2. Terugkoppeling resultaten vragenlijst (10 min) 
Toelichting: alleen over de vragen die over collecties acties gingen (+ voor de mensen die nieuw zijn 
wie de vragenlijst hebben ingevuld). Daarvoor is een hand out gemaakt, mensen kijken dus mee op 
papier.  
 

3. Workshopronde 1 (25 min)   
Thema: Welke maatregelen (verduurzaming, koppelkansen, energietransitie) zou je individueel en 
/ of collectief willen organiseren?  
De vraag is om aan te geven welke maatregelen je individueel en / of collectief wilt organiseren en 
waarom dit individueel of collectief is of de beste aanpak is. In het waarom zit de reden besloten wat 
de deelnemers zien als het voordeel van de gekozen aanpak (“aannames”). Er wordt gewerkt in 
groepjes van max 5 mensen.  
 
Meerdere flaps met in twee kolommen: individueel te organiseren en collectief te organiseren is het 
resultaat van de eerste sessie. Kolommen in tweeën gedeeld voor welke acties en voor het waarom 
(eronder). 
 

4. Workshopronde 2 (20 min met discussie)  
Thema: Haalbaarheid van genoemde collectieve acties 
De flaps worden doorgegeven. De ene groep reageert op de flap van een andere groep en 
beoordeelt de kolom collectieve acties op haalbaarheid voor het eigen dorp (de wijk). De deelnemers 
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doen dit door stickertjes te plakken achter elke voorgestelde collectieve actie. Op deze manier 
worden de meeste kansrijke collectieve acties geïdentificeerd.  
 
Discussie: Alle flaps worden naast elkaar gehangen en de collectieve acties met de meeste stickers 
worden benoemd en op een nieuwe flap gezet. Alle deelnemers staan bij de flaps. Deze oogst wordt 
besproken in de plenaire groep – is dit het ‘gewenste’ resultaat? Zijn er mogelijkheden over het 
hoofd gezien? Als er in de discussie nieuwe of laag gescoorde collectieve acties toch op instemming 
kunnen rekenen, worden die alsnog bijgevoegd. Deze lijst met collectieve acties is het resultaat van 
de tweede sessie.    
 

5. Workshopronde 3 (30 min) 
Thema: Hoe kunnen we de collectieve acties voor verduurzaming in ons dorp / onze wijk 
organiseren? 
  
Per tafel wordt nagedacht over een van de volgende aspecten van collectieve acties: 

1. communicatie: uitgangspunten en belangen – welke uitgangspunten en belangen moeten we 
benadrukken, zodat bewoners van het dorp (de wijk) zich aangesproken voelen om mee te 
doen? Hoe verkrijgen we draagvlak voor collectieve acties, zodat veel bewoners meedoen? 
Wanneer zijn onze collectieve acties succesvol (als ..% meedoet?) 

2. samenwerking en partners – met wie werken we samen om collectieve acties in het dorp te 
starten en hoe zien we deze samenwerking? Welke rol heeft de energiecoöperatie? Hoe zien 
wij de rol van (bijvoorbeeld) de gemeente?   

3. financiering en regelingen – hoe financieren we de collectieve acties en hoe maken we 
efficiënt gebruik van regelingen? Hoe kunnen we extra middelen voor het dorp realiseren? 
Welke organisatorische voorwaarden (juridisch, formeel) zijn noodzakelijk?    

 
Discussie: Elke tafel geeft toelichting op het aspect dat zij besproken heeft. De andere tafels kunnen 
daar kort een reactie opgeven en de tafel schrijft deze reacties of aanvullingen op hun flap (erbij).  
 
Het resultaat van de derde sessie is een inventarisatielijst voor wat praktisch-organisatorisch 
belangrijk is om met collectieve acties in het dorp / de wijk aan de slag te gaan.       
 

6. Afsluitende discussie (20 min): 
A. Welke haalbare collectieve acties zijn er bedacht? 

Wat vinden we belangrijk als we collectieve acties voorbereiden of starten?  
B. Zien we dit als een blauwdruk voor hoe we kunnen beginnen of hebben we iets van “het 

dorp” (de wijk) over het hoofd gezien of onderschat?  
C. Welke vervolgafspraken kunnen we met elkaar maken – wie doet wat? Kunnen er 

werkgroepen worden gevormd? Welke ondersteuning is hierbij nodig?  
D. Met welk gevoel en met welke vragen gaat u nu naar huis? 
E. Wij maken een verslag van deze avond, zodat de bewoners er verder mee kunnen (binnen 

een week).   
 
Benodigdheden: 

Viltstiften, pennen 
Post-its  

Flaps / Stickervellen 
Tape /Poster buddies  / Fototoestel 

 


