
 

UITNODIGING
WORKSHOP KANSEN IN KRIMP: 

AAN DE SLAG!

21 FEBRUARI 2014 

Datum : 21 februari 2014      
Tijd : 11.00 tot circa 16.30 
Locatie : Hanzehogeschool Groningen Zernikeplein 11 9747 AS Groningen
 

U bent van harte welkom!



Op vrijdag 21 februari 2014 vindt de tweede workshop van het project 
Kansen in Krimp (KIK) plaats. Kansen in Krimp is een onderzoeksproject van het 
Kenniscentrum NoorderRuimte - Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met 
een aantal Noord-Nederlandse corporaties. Het project gaat over het verduurzamen 
van de woningvoorraad in krimpgebieden in Noord Nederland.
 
Deze workshop staat vooral in het teken van het verder ontwikkelen van zeven 
deelprojecten, samen met het werkveld en studenten van de Hanzehogeschool 
Groningen. Dit betekent dat we met elkaar om de tafel gaan om de gezamenlijke 
cases en opdrachten concreet uit te werken. Maar we beginnen ’s ochtends met een 
overzicht van de resultaten tot nu en er is ruimte voor een verfrissende nieuwe kijk 
op krimp: Studio Papaver presenteert Leve de Krimp!  

We hopen u allen te kunnen verwelkomen! In verband met de catering het verzoek u 
voor 19 februari aan te melden via: k.i.m.van.dam@pl.hanze.nl

Programma

10.45  Ontvangst  

11.00  Welkom en opening door Mieke Oostra, lector Ruimtelijke    
 Transformaties Hanzehogeschool Groningen

11.05  Over krimp gesproken. Een analyse van de interviews door 
 Kim van Dam, NoorderRuimte

11.30  Leve de Krimp! Een nieuwe innovatieve methode voor het creëren van
 bewustwording en actie bij bewoners door Anne Seghers en 
 Zineb Seghrouchni, Studio Papaver  

12.30  Lunch 

13.00  Aan de slag! Introductie op het middagprogramma

13.10  Werksessie Deelprojecten
 
 • Sessie 1: Kansen in Krimp Toolbox & Kloppend Hart. Scenario’s voor  
    krimp en de rol van de  naoorlogse sociale woningvoorraad
 • Sessie 2: Tijdelijke herbestemming in naoorlogse wijken
 • Sessie 3: Baas in eigen dorp. Onderzoek naar het zelforganiserend  
    vermogen van Noord-Nederlandse  dorpen
 • Sessie 4: Waarderingen, belevingen en ervaringen in de naoorlogse  
    wijk: meedoen met je buurt

14.30  Koffie & thee  

14.45  Werksessie Deelprojecten 

 • Sessie 5: Kansen in Krimp Toolbox & Kloppend Hart. Scenario’s voor  
    krimp en de rol van de  naoorlogse woningvoorraad
 • Sessie 6: Plug and Play. Tijdelijke energiemaatregelen voor woningen
 • Sessie 7: De economie van een dorp. Onderzoek naar de geldstromen  
    in een dorp

16.00  Afronding en afsluiting door Mieke Oostra

16.15  Netwerkborrel
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