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verschillende tafels per 
onderwerp goed, en het liep 
allemaal keurig volgens 
schema, goed gedaan! 
Sowieso was te tijdsplanning 
perfect, niet te kort en niet te 
lang, dat is altijd fijn als je 
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met een echt probleem onder de arm. Dat maakte de gesprekken echt van belang, en konden we ter 
plekke vaak al iets betekenen voor hen. Ik merkte dat er veel regelingen zijn, waar mensen nog te 
weinig van af weten. Misschien is het een goed idee om een paar daarvan op een informatiemarkt, 
een dergelijke bijeenkomst of op een ander moment  toe te lichten. Ik vond het leuk om erbij te 

 
Niels van Schaik, Stadgenoot  

zeer constructief en met diepgang. De aanwezige 
gesprekspartners waren divers wat maakte dat er ook breed 
en objectief kon worden nagedacht over de behandelde 
onderwerpen. De opzet en interactie met de genodigden 
vond ik prima en ook het aantal aanwezigen gaf genoeg 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken 
over de aangekaarte onderwerpen. De opmerking dat de 
doelgroep, de ouderen, niet aanwezig waren, vond ik 
begrijpbaar maar valt ook wel weer op te vangen, door in 
een later stadia de doelgroep uit te nodigen of on the road 
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REACTIES NA DE BIJEENKOMST  

qua verzorging (duidelijk, flyer e.d. goede catering, presentaties). De sfeer was goed, iedereen deed 
en dacht actief mee. Wat ik vooral goed vond is de diversiteit aan gespreksonderwerpen en de 
mogelijkheid om bij meerdere tafels aan te sluiten. Ook vond ik de samenstelling van de groep goed, 
een mix aan bewoners, belangenvertegenwoordigers en diverse professionals (corporaties, 

 

Janne Bakker, gebiedsteam Gaasperdam & Driemond 

 Het voorstel om op verschillende plekken zoiets dergelijks te organiseren lijkt mij een goed idee, 

alleen dan wel in samenwerking met de mensen die dit hebben voorgesteld, zodat zij degenen 
worden die de taak hebben om het benodigde publiek aanwezig te laten zijn aangevuld met 
personen uit het werkveld en daar kan !WOON weer invulling aan geven. Er komen nogal wat 
veranderingen op politiek gebied en is het daarom belangrijk dat de bewoners een stevige 
ondersteuning krijgen in deze veranderingsfase.  
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