
Thorbecke sessie 18 november 2020 

18 november hebben we tijdens de zevende thorbecke sessie 

geluisterd naar een viertal prikkelende projecten die allemaal 

iets met inclusie te maken hebben. Ook hadden we een 

primeur: de lancering van de tweede thorbecke aflevering. 

Verder lezen over de projecten? Slides en overige informatie 

plaatsen wij zo snel mogelijk in het Thorbecke-Netwerk op 

Teams (klik op ‘Teams’ → ‘Thorbecke-Netwerk’ → ‘Bestanden’). 

Heb je vragen, suggesties of een vernieuwend lokaal 

democratie project? Stuur vooral een bericht naar 

Thorbecke2024@vng.nl!  

Aan de slag om de lokale democratie in jouw gemeente maar 

geen idee waar je moet beginnen? Kijk op de Menukaart hoe 

wij jou kunnen helpen! Menukaart: Ondersteuning voor 

gemeenten. 

Thorbecke aflevering Inclusieve democratie 

De uitdaging voor de lokale democratie is om meer mensen een stem te geven en het gevoel te geven 

dat ze gehoord en gezien worden. Dat is niet makkelijk, maar het kan wel. Hierover gaat de tweede 

aflevering van ‘Thorbecke2024 – maatwerk’: inclusieve democratie. Kijk hier naar de aflevering: 

https://vng.nl/artikelen/thema-2-inclusieve-democratie  

Leefstijlen in Rotterdam – De Rotterdammer in beeld  
Onderwerp: Sinds twee jaar gebruikt gemeente Rotterdam de dataset leefstijlen van alle 

Rotterdammers, een tool om te helpen met participatie. Door de leefstijlen kan de 
gemeente gerichte strategie vormen om Rotterdammers te benaderen gebaseerd 
op vier categorieën – die allemaal een andere kleur hebben. De dataset kan op 
verschillende niveaus worden uitgevoerd, en in Rotterdam is voor straatniveau 
gekozen. Het doel van de dataset is om de kracht van iedere groep te gebruiken op 
de voor de burger beste manier. De data geeft richting, maar het is belangrijk om 
naast de dominante kleur ook rekening te houden met de andere kleuren. Met de 
leefstijlen moet je wel voorzichtig zijn en context geven, zodat mensen niet het idee 
krijgen dat iedereen in hokjes wordt gestopt. 

Contact: Liesbeth Werleman - lc.werleman@rotterdam.nl  
Meer weten: Lees hier de publicatie van het verwey-jonker instituut over segmentatie 

modellen. 
Over de modellen uit Rotterdam: https://marketresponse.nl/  

 Saskia de Smet: in Etten-leur gebruiken ze een gelijksoortig model: 
betrokkenheidsprofielen van Citisens. Deze wordt wel geupdate. Lees hier meer 
over de betrokkenheidsprofielen van Citisens. 

Reflectie: - Houd de leefstijl dataset genoeg rekening met verschuivingen en 
groepsdynamiek?  

- Hoe verhouden objectiverende segmentatiemodellen zich tot zelfidentificatie 
en groepsvorming van bewoners? 

- Is het kleurdenken niet te veel gericht op individuen hun kleur? Een reden 
dat ik mee ga doen is misschien juist het enthousiasme of de uitnodiging van 
een buur of vriend.  

mailto:Thorbecke2024@vng.nl
https://vng.nl/artikelen/menukaart-ondersteuning-voor-gemeenten
https://vng.nl/artikelen/menukaart-ondersteuning-voor-gemeenten
https://vng.nl/artikelen/thema-2-inclusieve-democratie
mailto:lc.werleman@rotterdam.nl
https://lokale-democratie.nl/files/view/57980437/onderzoeksrapport-verwey-jonker-segmentatiemodellen-participatie-en-burgerschap.pdf
https://marketresponse.nl/
https://www.citisens.nl/tools/betrokkenheidsprofielen/


 

Hengelo – Bos op het Plein 
Onderwerp: In Hengelo is het marktplein al jaren een doorn in het oog van burgers en gemeente. 

Er zijn in het verleden pogingen gedaan om het op te knappen, maar die zijn nooit 
uitgevoerd. In 2019 presenteerde de gemeente een nieuw plan: een grote 
overdekte gebouw. Dat voelde fout voor de inwoners van Hengelo en na een 
facebook bericht ontstond er een petitie en de burgerbeweging Bos Op het Plein. 
De petitie haalde in vier weken ongeveer vier en een half duizend handtekeningen 
op en BOP ging aan de start met het organiseren van verschillende acties. Een 
poster en flyer actie, en een markt-mob.  
Het plan voor het gebouw geschrapt en ging de gemeente een co-creatie traject in 
met de burgers. Dit najaar liggen er een aantal scenario’s op tafel waarop 
gereageerd wordt door inwoners.  

Contact: Joop Hofman -  joophofman@rodewouw.nl - begeleidde het co-creatie proces. 
Contact met Bos op het Plein kan via https://www.bosophetplein.nl/  

Meer weten: https://www.bosophetplein.nl/  
https://www.hengelo.nl/Marktplein-Hengelo.html  

Reflectie: - Gaat het in het proces ook over vertrouwen tussen de burger en 
gemeente? Vertrouwen moet groeien tussen de partijen. Dit gebeurt door 
transparante processen, vaak terugkoppelen en goede samenwerking. 

- Wat is de ratio participatie en representatie?  

 

Haarlem Spoorzone Zuidwest – traject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’ 
Onderwerp Spoorzone Zuidwest is een van de acht ontwikkelgebieden in Haarlem, waar de 

bouw van woningen moet gebeuren. Toen de gemeente hiervoor plannen 
presenteerde kwam er protest van de burgers uit de wijk. Het moest anders 
aangepakt worden. Onder het motto ‘Lekker Stoken’ is Haarlem Zuidwest het traject 
anders werken ingestapt. Hiervoor wordt er samengewerkt met bewoners, 
stadmakers, ontwikkelaar, een sociaal ontwerpen en de gemeente. Er werden twee 
dingen gedaan: klassieke co-creatie én programmering met thema’s en activiteiten. 
Iedere week een activiteit passend bij een van de thema’s en wat er daar werd 
verteld door burgers werd samengevoegd met de co-creatie plannen. Gebaseerd 
hierop is een rapport gemaakt, die voor iedereen hetzelfde is en naar alle partijen 
wordt opgestuurd. 
Om echt in de wijk te zitten is er een werkplek in de wijk gecreëerd, zodat iedereen 
dit weet te vinden. Bewoners van de wijk zijn hier erg enthousiast over en willen 
hem graag houden na het traject.  

Contact: Lotte de Haan (sociaal ontwerper) - info@lotdehaan.nl  
Meer weten: https://spoorzonezuidwest.nl/  

over het stimuleringsfonds: Leer werk traject van anders werken zijn ze toen 
ingestapt. Lees er hier meer over. 

Tips: Tips van Lotte: 
- Praat met de ambtenaren uit Haarlem over wat zij haalde uit het project 
- Betrek een creatieveling en kijk wat het oplevert voor het project en 

process. Werk op een basis van vertrouwen en een volwaardige stoel voor 
de creatieveling. Dan heb je er het meeste aan. 
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Doorontwikkeling van Wijkdemocratie in Groningen 
Onderwerp:  Wat hebben ze in Groningen geleerd uit de verschillende wijk gebaseerd werken? 

Het belangrijkste: er bestaat niet één beste manier, verschillende aanpak per wijk 
werkt het beste. Ontwikkel een paar bouwstenen om mee aan de slag te gaan en 
kijk per wijk welke je gaat gebruiken. Een belangrijke bouwsteen is inclusie, het 
gedeelde eigenaarschap van het project is heel belangrijk in dit process. Dit leidt er 
ook toe dat meer mensen meedoen. En ga aan de slag met verschillende methodes 
om burgers te bereiken, bijvoorbeeld met een online platform (de gemeente 
Groningen gebruikt Consul). Hiermee bereik je ook weer andere groepen. 
Groningen is bezig met de doorontwikkeling. Door oa Archetypes te ontwikkelen 
om per wijk of dorp afspraken te kunnen gaan maken. Kan bijvoorbeeld lijst met 
democratische waarden als een soort schuifjes kan worden gebruikt om als basis 
voor afspraken? Het doel van wijkdemocratie is om representatieve democratie aan 
maatschappelijke democratie te koppelen. 

Contact: Liesbeth van de Wetering - liesbeth.van.de.wetering@groningen.nl  
Meer weten: Lees er meer over gebiedsgericht werken:  Eindrapport Evaluatie Coöperatieve 

wijkraad Oosterparkwijk Groningen of in Gebiedsgericht werken in Groningen: 
Evaluatie 5 experimenten Democratische Vernieuwing. 

Reflectie: - Hoe behouden de initiatief platformen en bestaande bewonersorganisaties 
zich tegenover de vertegenwoordiging?  

- Hoe voorkom je dat alleen de tegenstanders komen opdagen?  
- Welke rol is er voor de raad weggelegd?  
-  Is een gemeente niet te groot geworden als je dit nodig gaat hebben?  

 

Toekomst Thorbecke Netwerk: Wat wil jij? 
Het thorbecke netwerk heeft de afgelopen tijd een laagdrempelig en actief netwerk opgezet, 

thorbecke 2024 is de Lidl onder de democratische programma’s. 16 december is de laatste sessie 

van Jornt, daarom de vraag wat is de toekomst voor het Thorbecke 2024 netwerk. Wat wil jij van het 

Thorbecke netwerk terug zien na de jaarwisseling? Kun en wil jij hierbij ook een rol spelen? 

Een heleboel vragen en wij horen graag jouw antwoord! Stuur een bericht naar 

Thorbecke2024@vng.nl  
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