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 Aanleiding 1.

 

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van het Rijk, de 

provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar. Voor 

de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 

1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. De gemeente Midden-Groningen voert het 

Nationaal Programma Groningen uit onder het motto ‘Hart voor Midden-

Groningen’. De gemeenteraad heeft hiervoor vier ambities geformuleerd en 

vastgelegd in een Strategisch Kader. Met deze vier ambities gaat het 

programmateam NPG Midden-Groningen concreet aan de slag. In dit plan kijken 

we welke rol communicatie en participatie in dit proces zouden moeten spelen.  

 

Voor de inwoners is ‘Hart voor Midden-Groningen’ een belangrijk programma, dat 

wellicht tot gemengde gevoelens kan leiden. Men heeft immers tegelijkertijd te 

maken met aardbevingsschade, de bijbehorende versterkingsopgave en structurele 

bezuinigingen op de begroting van dezelfde gemeente. Dit zijn nogal tegenstrijdige 

ontwikkelingen die naast elkaar en tegelijkertijd plaatsvinden.   

 

Tijdens de looptijd van het Nationaal Programma (Midden-)Groningen is het 

noodzakelijk om alle doelgroepen tijdig en zorgvuldig te informeren, zodat we 

zoveel mogelijk draagvlak krijgen en eventuele negatieve sentimenten kunnen 

voorkomen of wegnemen. Dit vraagt om accurate informatievoorziening en 

zorgvuldige communicatie met alle belanghebbenden, gericht op een permanente 

dialoog en een goede onderlinge relatie gebaseerd op vertrouwen.  

 

Het Strategisch Kader “Hart voor Midden-Groningen” kent vier ambities: 

 

Lang en gelukkig leven waar je hart ligt 

We streven ernaar om zo lang, gezond en gelukkig mogelijk te leven in een 

aantrekkelijke sociale leef- en woonomgeving: 

 Verhogen van de levensverwachting van de Midden-Groningers 

 Verhogen van de veerkracht en weerbaarheid van mensen 

 Verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving 

 Vraag en aanbod woningmarkt beter op elkaar laten aansluiten  

 

Open je hart voor Midden-Groningen 

We willen Midden-Groningen zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen die er nu 

wonen en werken en daarnaast ook voor mensen van buiten de gemeente: 

 Realiseren van wervende woonmilieus 

 Versterken van de culturele identiteit 

 Benutten van kansen voor recreatie en toerisme  

 Versterken van de kwaliteit van het landschap in de gemeente  



 

 

 

 

Hart voor de jeugd 

De jeugd heeft de toekomst! Daarom willen we onze jongeren de kans bieden om 

zich optimaal te ontwikkelen: 

 Talentontwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen  

 Meer kinderen behalen een startkwalificatie en het opleidingsniveau stijgt  

 

Hart voor werk 

Werk is belangrijk voor de ontwikkeling en het geluk van onze inwoners. Hoe meer mensen 

werk hebben, hoe beter. Of dat nu in de gemeente zelf is of in de directe omgeving:  

 Verhogen van de arbeidsparticipatie 

 Verbeteren van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt 

 Aantrekken van nieuwe andere werkgelegenheid 

 Doelen 2.

 

Hoofddoel van ‘Hart voor Midden-Groningen’ is investeren in de toekomst en het verhogen 

van de brede welvaart van inwoners. Dat gebeurt op basis van plannen die binnen het 

strategisch kader worden geformuleerd, in goede onderlinge dialoog en samenwerking met 

belanghebbenden (participatie).  

 

Uiteindelijk gaat het erom dat er in de beleving van inwoners aantoonbare, zichtbare en 

structurele verbeteringen gerealiseerd worden in hun dagelijkse woon-, werk- en 

leefomgeving. Liefst op een manier, waarbij zij zich goed betrokken en geïnformeerd 

voelen. Verder is het belangrijk dat de relatie tussen de gemeente en haar inwoners in de 

komende jaren hechter wordt en dat het imago van de nieuwe gemeente Midden-Groningen 

(en haar vertegenwoordigers) zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen positief is.  

De beschikbaar gestelde budgetten vanuit het NPG moeten op een doelmatige , efficiënte 

en duurzame manier besteed worden.  

 Doelgroepen 3.

 

We hebben grofweg te maken met twee soorten doelgroepen, te weten interne en externe 

doelgroepen. De interne doelgroepen bestaan voornamelijk uit betrokken bestuurders, 

raadsleden en ambtenaren, aangevuld met een netwerk van ingeschakelde adviseurs en 

professionals. De externe doelgroepen zijn belanghebbenden van de gemeente Midden-

Groningen (burgers, ondernemers, vertegenwoordigers van straten, buurten, wijken, 

scholen en instellingen) aangevuld met de pers. In onderstaande tabel hebben we de 

belangrijkste doelgroepen genoemd. 

 

 

 



 

 

 

 

Intern Extern 

College B&W  Inwoners van Midden-Groningen 

Gemeenteraad  Dorp-, wijk- en buurtverenigingen 

Directie Bewonerscommissies 

Medewerkers (incl. gebiedsregisseurs) Ondernemers 

Communicatiecollega's Maatschappelijke organisaties 

Adviesraad sociaal domein Ketenpartners: waterschap, 

woningcorporaties, 

welzijnsinstellingen, 

vrijwilligersorganisaties, ... 

Collega's van andere gemeenten Scholen & kennisinstellingen 

Provincie Groningen Journalisten (pers & media) 

Team NPG Midden-Groningen 

NPG bestuur & organisatie 

Specialisten (externen) 

 

 Communicatie/Participatiedoelstellingen 4.

 

De communicatiemiddelen en de participatieactiviteiten dragen bij aan een constructieve 

dialoog met de samenleving, resulterend in doelgerichte, integrale en realistische 

toekomstplannen, die uiteindelijk voorgelegd en beoordeeld kunnen worden door College 

en Raad van de gemeente Midden-Groningen en bestuur NPG. De communicatie moet 

bijdragen aan de kennis over het Nationaal Programma Groningen en aan de positieve 

beeldvorming (imago) van de gemeente Midden-Groningen en haar vertegenwoordigers. 

Sleutelwoord is vertrouwen. 

 

Via communicatie en participatie zorgen we voor begrip, draagvlak en enthousiasme bij 

belanghebbenden. Men ziet de kansen die er liggen, mede dankzij het geld dat het 

Nationaal Programma Groningen beschikbaar stelt. De communicatie draagt bij aan het 

gewenste kennisniveau, een positieve houding en actief gedrag van inwoners en andere 

belanghebbenden.  

 

De gewenste situatie is, dat men begrijpt welke mogelijkheden er liggen, dat men 

vertrouwen heeft in de samenwerking rondom de geformuleerde ambities en dat men daar 

actief over wil meedenken en/of meewerken. We streven ernaar dat zoveel mogelijk 

mensen zich willen inspannen om de mooie toekomstambities te realiseren. Uiteraard 

zullen en kunnen niet alle inwoners deelnemen. Dat is geen probleem. De gewenste situatie 

voor de wat meer ‘passieve’ doelgroepen is, dat men weet wat er gebeurt,  waarom dat 

gebeurt en dat men daar positief over is. 

 

 



 

 

 

 

Doelstellingen per doelgroep 

 

A. Bestuurlijk 

 Collegeleden kennen zowel de uitgangspunten als het proces van ‘Hart voor Midden-

Groningen’ en weten deze goed te integreren binnen hun dagelijkse 

werkzaamheden. Mede met behulp van de aangereikte hulpmiddelen zijn zij 

enthousiaste ambassadeurs in het hele proces. Als Stuurgroep NPG Midden-

Groningen houden zij toezicht op de voortgang en de kwaliteit.  

 Raadsleden zijn nauw betrokken bij het proces rondom ‘Hart voor Midden -

Groningen’, zowel via de Raadswerkgroep als op individuele basis. Ook zij weten 

hun kennis en betrokkenheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden als 

raadslid en ook zij zijn enthousiaste, positief-kritische ambassadeurs. Raadsleden 

geven voldoende ruimte aan inwoners en belanghebbenden om vrijuit mee te 

denken en te werken, zonder dat zij het proces benutten om hun eigen politieke 

opvatting naar voren te brengen. Dit laatste doen zij uiteraard op de daarvoor 

bestemde momenten; 

 Bestuur NPG blijft gedurende de hele looptijd goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen in Midden-Groningen. 

 

B. Ambtelijk 

 Ambtenaren zijn op de hoogte van doelen, uitgangspunten en ontwikkelingen in het 

programma en weten welke informatie voor hen van belang is binnen hun dagelijks 

werk. Zij voelen zich goed geïnformeerd en gefaciliteerd; 

 Gebiedsregisseurs spelen een belangrijke en actieve rol. Dankzij hun contacten in 

de samenleving zijn ze belangrijke ambassadeurs en correspondenten van het  

programma. Zij weten verbindingen te leggen tussen de ambitieteams en de juiste personen 

en organisaties in de wijken en kernen. Ook zij voelen zich goed geïnformeerd en 

gefaciliteerd; 

 Communicatiemedewerkers zijn op de hoogte van doelen, uitgangspunten en 

ontwikkelingen in het programma en weten welke informatie voor hen van belang is 

binnen hun dagelijks werk. Zij verwerken de aangeleverde informatie (teksten, 

fotografie, film) in relevante media en communicatiemiddelen;  

 

C. Belanghebbenden in de samenleving (inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties, ...) 

 Zijn op de hoogte van doelen, uitgangspunten en ontwikkelingen in het programma en 

weten welke informatie voor hen van belang is binnen hun dagelijks werk en leven.  

 Kunnen zich vinden in de uitgangspunten van ‘Hart voor Midden -Groningen’; 

 Willen actief meepraten, meedenken en misschien zelfs wel meewerken aan het 

realiseren van de ambities. 

 Volgen de ontwikkelingen op de voet via diverse bijeenkomsten, media en 

communicatiemiddelen; 



 

 

 

Kernboodschap  

 

Dit jaar gaat de gemeente Midden-Groningen actief aan de slag met vier grote 

toekomstambities, waarmee we de brede welvaart en het welzijn van onze inwoners 

willen verbeteren. Samen met inwoners, bedrijven, scholen en instellingen gaan we 

hiervoor concrete en slimme plannen bedenken. 

 

Hoewel we als gemeente flink moeten bezuinigen op onze jaarbegroting, zijn er t och 

mogelijkheden om plannen te financieren en uit te voeren. Mede dankzij het Nationaal 

Programma Groningen (NPG) krijgen we de unieke kans om onze toekomst een mooie en 

structurele impuls te geven. Laten we deze kans met beide handen aangrijpen en er 

samen een succes van maken! 

 

Er gaat dit jaar van alles gebeuren rondom ‘Hart voor Midden -Groningen’. Onze oproep 

aan iedereen is: volg de berichtgeving, denk en doe mee waar u maar kunt en wees een 

ambassadeur met Hart voor Midden-Groningen! 

 

 
 

 Bezoeken informatiebijeenkomsten en melden zich aan voor sociale media, 

nieuwsbrieven, enquêtes; 

 Komen op een positieve manier in contact met (medewerkers van) de gemeente en 

bouwen een goede vertrouwensband op. 

 Weten waar zij informatie kunnen krijgen over het programma en met wie zij contact 

op kunnen nemen; 

 

D. Pers & Media 

 Zijn op de hoogte van doelen, uitgangspunten en ontwikkelingen in het programma ‘Hart 

voor Midden-Groningen’ en doen daar op een positief-kritische manier verslag van; 

 Voelen zich serieus genomen in hun werkzaamheden en worden goed geïnformeerd 

en gefaciliteerd; 

 Begrijpen waarom de gemeente Midden-Groningen op integrale wijze invulling geeft 

aan het Nationaal Programma Groningen; 

 Staan positief tegenover de wijze waarop de gemeente Midden-Groningen probeert 

kansen te verzilveren, in een tijd waarin er ook fors bezuinigd moet worden; 

 Weten waar zij informatie kunnen krijgen over het programma en met wie zij contact 

op kunnen nemen; 

 Boodschap 5.

 

 

Specifieke boodschappen: 

1. Gemeente Midden-Groningen ziet het Nationaal Programma Groningen als een enorme 

kans en pakt het daarom zeer serieus en professioneel aan, met een speciaal 

programmateam dat de organisatie gaat helpen bij de totstandkoming van doelgerichte, 

integrale en realistische plannen. 

2. Gemeente Midden-Groningen heeft oog voor de problemen die zijn ontstaan als gevolg 

van aardbevingsschade en de daaraan gerelateerde versterkingsopgave. Beide 

regelingen verlopen moeizaam en kunnen leiden tot frustraties en negatieve emoties bij 



 

 

 

bewoners, ondernemers en organisaties. Daar hebben wij oog voor en daar houden wij 

rekening mee. 

3. Er is duidelijk onderscheid tussen de reguliere begroting van Midden-Groningen, NPG-

budget (Hart voor Midden-Groningen), Toukomst, Loket Leefbaarheid en de budgetten 

voor aardbevingsschade en de versterkingsopgave. Waar nodig leggen we dit uit en 

verwijzen we naar de juiste regelingen en vooral ook de juiste contactpersonen.  

4. Het programmateam NPG Midden-Groningen gaat over de vier ambities in gesprek met 

organisaties en inwoners, om zo slimme, integrale en breed gedragen plannen te 

formuleren. Tegelijkertijd gaat ook het Nationaal Programma Groningen (NPG) in 

gesprek met inwoners. Zij doen dat in de héle provincie, onder de noemer Toukomst.  

Het NPG zal hierover zelf communiceren. Uiteraard zullen wij vanuit Midden-Groningen 

deze Toukomst-campagne van harte aanbevelen en volgen. Verder maakt de provincie 

een programmaplan voor een aantal gemeentegrensoverschrijdende thema’s. Ook daar 

zal sprake zijn van betrekken van belanghebbenden in de provincie. Daar sluiten wij 

met ons proces in Midden-Groningen op aan. 

 

Boodschap interne doelgroepen: 

1. Nationaal Programma Groningen is een grootschalig project dat de komende jaren mede 

het beeld (imago) van de gemeente Midden-Groningen bij het grote publiek en de pers 

bepaalt. In alle communicatie-uitingen is de gemeente Midden-Groningen afzender. Het NPG-

team zorgt voor de juiste informatie (content). We maken graag gebruik van de kennis, 

ervaring en contacten van alle medewerkers: meld kansen en risico’s tijdig, zodat we 

ze kunnen registreren en opvolgen.  

2. Als medewerker van Midden-Groningen ben je ambassadeur en kun je een belangrijke 

bijdrage leveren aan het bereiken van alle doelstellingen.  

3. Ambities realiseren en een mooi toekomstperspectief creëren, dat kunnen we natuurlijk 

niet alleen. Dat doen we samen met alle inwoners, belanghebbenden en partners!  

 Communicatiestrategie 6.

 

De dialoog met de samenleving wordt van binnen naar buiten gevoerd. Dat betekent,  dat de 

interne organisatie als eerste geïnformeerd moet worden over het proces en de 

uitgangspunten, zowel op bestuurlijk, politiek als op ambtelijk niveau. Alleen zo kunnen we 

de dialoog goed aangaan. Verder is communicatie het meest effectief als we de boodschap 

persoonlijk overbrengen. Daarom staat persoonlijk contact centraal in onze aanpak, zowel 

intern als extern. 

 

Gedegen, betrouwbare en persoonlijke communicatie vergroot de kans op vertrouwen, 

draagvlak en enthousiasme en beperkt de kans op negatieve sentimenten. Door de 

doelgroepen consequent, tijdig, eerlijk en zo persoonlijk mogelijk te informeren hebben 

we de meeste kans op succes. Het opbouwen van een goede relatie met alle doelgroepen is 

in zichzelf al een investering voor de toekomst. 

 



 

 

 

Uiteraard is persoonlijk contact tijdrovend en arbeidsintensief. Daarom zullen we diverse 

online en offline middelen inzetten, om de belangrijkste informatie over te brengen. De 

inzet van alle communicatiemiddelen is erop gericht dat inwoners en belanghebbenden het 

programma positief benaderen en het belang ervan inzien. Centraal motto: Hart voor 

Midden-Groningen! 

 

In de communicatie zullen we het motto en de kernboodschap steeds herhalen, op 

verschillende momenten en met diverse middelen die elkaar ondersteunen.  Naast herhaling 

is het ook belangrijk om het motto en de kernboodschap waar te maken en in te vullen. 

Met andere woorden: mensen moeten merken, voelen en beleven dat er met hart en ziel 

wordt gewerkt aan Midden-Groningen: DOEN WAT WE ZEGGEN, ZEGGEN WAT WE DOEN. Om 

de verschillende belanghebbenden te bereiken en te betrekken bepalen we per doelgroep 

de meest effectieve aanpak en de bijbehorende middelen. Daarbij is het ook belangrijk om 

ervoor te zorgen dat we niet alleen zenden, maar vooral ook goed luiste ren en vervolgens 

snel en accuraat antwoorden. Dialoog vereist twee partijen, hoor en wederhoor, vraag en 

antwoord.  

 

Alle betrokkenen bij het programma hanteren dezelfde consistente boodschap. Periodieke 

afstemming tussen betrokken communicatieadviseurs en programmaleiders is daarvoor 

essentieel. Zowel in het programma als in de communicatie staat de integrale benadering 

centraal. In de communicatie benadrukken we altijd de meerwaarde voor wonen, werken, 

gezondheid en jeugd.  

 

Door belanghebbenden op een positieve, eigentijdse en verrassende manier te betrekken 

bij het programma, geven we zowel het programma als de gemeente een positief gevoel 

mee. Dit betekent, dat we proberen om mensen telkens positief te verrassen en hun 

verwachtingen telkens net iets te overtreffen. Zelfs eventuele fouten en klachten proberen 

we zo om te buigen in een kans op beleving en positieve ervaring.  

 

Bestuurlijke beslismomenten en de fasering in het programma vormen de centrale 

mijlpalen in de communicatie en participatie. We adviseren de tevredenheid over de 

communicatie en participatie in de loop van de jaren te monitoren door bijvoorbeeld 

periodiek een (digitale) enquête te houden. 

 

Hou het simpel 

In beleidsstukken en in de gemeentelijke wandelgangen worden diverse termen door elkaar 

heen gebruikt als het om communicatie en participatie gaat. Hierdoor lopen we het risico, 

dat verschillende mensen hier hele verschillende verwachtingen bij hebben. Daarom is het 

advies om ons in de communicatie te beperken tot een paar simpele Nederlandse woorden, 

zoals ‘we gaan in gesprek met onze bewoners’, we werken ‘in goed onderling overleg’ 

samen en we ‘zoeken draagvlak’. Achter de schermen kunnen we wel een aantal 

metacommunicatie termen gebruiken, maar dan wel zo consistent mogelijk, waarbij  we 

vooraf vaststellen wat we eronder verstaan.  

 

participatie/participeren  = deelnemen, meedoen, meepraten, meedenken 



 

 

 

dialoog/brainstorm   = in gesprek gaan met inwoners 

co-creatie    = samen een plan maken 

tweerichtingsverkeer   = we komen iets halen & brengen 

goede onderlinge afstemming = werken aan breed gedragen plannen (draagvlak) 

stakeholders    = betrokkenen, belanghebbenden 

lange termijn perspectief  = toekomstbeeld 

 Middelenmatrix 7.

We beginnen met een overzicht van alle communicatiemiddelen, onderverdeeld in online 

en offline media. Later zullen we deze middelen verder uitwerken naar interne en externe 

doelgroepen, in een middelenmatrix. Uitgangspunt is, dat we in principe geen nieuwe 

middelen produceren of nieuwe kanalen in gebruik nemen. In de communicatie maken we 

zoveel mogelijk gebruik van de bestaande communicatiemiddelen en -kanalen van de 

gemeente Midden-Groningen.  

 

Offline media 

Persoonlijk contact intern 

Afstemming met Stuurgroep NPG 

(Rob/maandelijks) 

Overleg Programmateam NPG (wekelijks) 

Overleg Communicatie NPG (NPG+alle 

gemeentes/elke 6 weken) 

Interne bijeenkomsten per team/afdeling 

(elke 2 maanden) 

 

Persoonlijk contact extern 

Dagelijkse contacten met inwoners, die ideeën 

of voorstellen indienen 

Ambitiebijeenkomsten (hoe vaak? met wie? 

eerste ring, tweede ring) 

Laagdrempelige bijeenkomst  

Hart voor Midden-Groningen Café (plein, 

winkelcentra, kantines) 

Perscontacten/interviews (publiciteit) 

 

Gedrukte media intern 

Informatie in nieuwsbrief/personeelblad  

Poster/flyer/folder/sticker om uit te delen of 

achter te laten (toolkit) 

Stand/banners/rolbanieren/vlaggen om ruimte 

tijdelijk in te richten 

 

Gedrukte media extern 

Persberichten > artikelen in dag, week en 

vakbladen 



 

 

 

Online media 

Intern 

Intranet (artikelen, voortgang, agenda, tools) 

Powerpoint (toolkit) 

Elektronische nieuwsbrief intern (maandelijks) 

 

Extern 

Website Midden-Groningen (informatie over 

wie, wat, waar, wanneer, faq) 

Elektronische nieuwsbrief (maandelijks)  

Social media MG: twitter, facebook, Linkedin, 

Instagram, youtube (wekelijks) 

persberichten 

Optie: stakeholders engagement platform (the 

imagineers)? 

 

Audiovisueel (intern/extern) 

Uitlegfilm/infomercial (NPG aangepast naar 

MG) 

Korte clips per ambitie (4x) 

Powerpointpresentaties per doelgroep 

Content voor beeldkranten & narrowcasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster/flyer/folder/sticker 

HAH-katern of NPG/MG magazine (1x per 

jaar)? 



 

 

 
 

 

 Participatie 8.

 

PARTICIPATIE: meedenken en mee maken. We zorgen ervoor dat de samenleving actief mee 

kan doen. Dat is nodig om tot breed gedragen plannen te komen die overeind blijven na de 

NPG-periode. Dat kan in het eerste half jaar door mee te denken. Nadat ons lokale 

programmaplan is vastgesteld kan dat zowel door mee te denken als door mee te maken. 

We vinden deze uitgangspunten belangrijk bij meedenken en mee maken:  

 Iedereen krijgt gelijke kansen om mee te doen. We gaan uit van kwaliteit en 

meerwaarde. 

 Bij meedoen hoort wederkerigheid. Eigenaar zijn van een aangedragen project en 

met de gemeente als bondgenoot afspreken hoe de onderlinge rolverdeling is.  

 Een aanvrager zorgt ook voor deelname van anderen bij dat project zodat het 

project breed gedragen wordt. 

 

Meedenken organiseren we op deze manieren:  

 

1. Respecteren wat al is bedacht in en met de samenleving: 

 We koppelen beleid en plannen waar actief aan is meegedacht in de samenleving 

aan Hart voor Midden-Groningen. Dat doen we uiteraard als dat bijdraagt aan het 

halen van de ambities. 

 In wijken en dorpen zijn allerlei initiatieven en plannen waar bewoners en 

bedrijven al veel tijd en energie in gestoken hebben. We koppelen deze initiatieven 

en plannen aan onze lokale plannen als deze bijdragen aan het halen van de 

ambities. We gebruiken hiervoor de kennis en contacten van de gebiedsregisseurs.  

 

2. Meedenken aan het halen van de ambities. We bedenken de plannen om de ambities te 

halen samen met belanghebbenden die we ook nodig hebben om het tot een succes te 

maken. We nodigen daar actief belanghebbenden voor uit. We gaan met hen in de 

eerste helft van 2020: 

 De ambities concretiseren en waar nodig aanscherpen. 

 Bepalen wie we er verder bij moeten betrekken en hoe; hoe maken we energie los 

bij anderen, hoe komen we tot de juiste verbindingen, wie doet wat?  

 Waardering uiten, door uit te gaan van wat al bedacht is en daarmee verder te gaan 

 Starten met het uitwerken en formuleren van concrete projectvoorstellen . 

 Raakvakken met andere ambities zoeken, waar versterken we elkaar. 

 

3. Meedenken met nieuwe initiatieven. We verleiden mensen om met nieuwe initiatieven 

en ideeën te komen. Wellicht ook vanuit bewoners, ondernemers en instellingen die nog 

niet eerder in beeld kwamen binnen ons lokale programma NPG. Dat gaat op 

verschillende manieren en aansluitend op elkaar:  



 

 

 

 Via onze ambassadeurs en reguliere contacten. Zo dagen we bewoners, instanties en 

bedrijven uit om met een plan of initiatief te komen. Ofwel direct gekoppeld aan 

Hart voor Midden-Groningen, ofwel door gebruik te maken van NPG-subsidies voor 

initiatieven. 

 Via een grote bijeenkomst in mei/juni waarin de belanghebbenden met de inwoners 

in gesprek gaan over de voorstellen die er liggen, met als doel om de voorstellen 

beter te maken.  

 Via ‘Toukomst’. Alle inwoners van Groningen hebben de oproep (online en offline) 

gekregen om projectideeën aan te dragen, die het verschil kunnen maken voor de 

provincie. Dit leidt tot 10 (grotere) icoon-projecten leiden die ondersteuning vanuit 

het NPG krijgen.  We betrekken deze ideeën (en ideeën die het net niet gehaald 

hebben) in onze aanpak als ze bijdragen aan het halen van onze ambities.  

 Via Bewonersinitiatieven voor leefbaarheid tot € 10.000, - via het NPG. 

 Via Bewonersinitiatieven boven de € 10.000, -, via het NPG, start binnenkort. 

 

Mee maken wordt bij de daadwerkelijke uitvoering van projecten na besluitvorming over 

het programmaplan de invulling van co-creatie. Dit speelt op het moment dat we het over 

concrete projecten hebben. We willen waar dat mogelijk is belanghebbenden grote invloed 

geven op het maken en uitvoeren van een project; het mee maken. Daarmee ontstaat 

namelijk de wederkerigheid en het eigenaarschap waar we naar streven.  

 

We proberen per ambitie al een aantal concrete projecten aan te dragen om mee te starten 

na vaststelling van het programmaplan door de gemeenteraad en het NPG-bestuur. We 

streven daarbij per ambitie naar in ieder geval één project waarvan we het plan 

gezamenlijk maken met grote invloed van de belanghebbenden. We willen deze werkwijze 

en de daarbij behorende randvoorwaarden benoemen in ons programmaplan, zodat co llege 

en raad daar een besluit over kunnen nemen. Dat gaat concreet per project om het doel, 

de beoogde werkwijze om het plan uit te werken en te realiseren, de hoeveelheid geld, de 

tijd, de afbakening van het plangebied en de randvoorwaarden waaraan het p lan moet 

voldoen (zoals kwaliteitseisen en beleid dat van toepassing is).  

 

Vertrouwen & enthousiasme 

Sleutelwoord in het complete programma is vertrouwen. ‘Gaat er echt wat gebeuren met 

mijn ideeën en heeft het zin dat ik daar tijd in stop?’, ‘Gaat de gemeente echt met mij een 

gesprek aan als partner?’, ‘Denk en praat ik vrijblijvend mee, of wordt er daarna ook nog 

iets van mij verwacht?’  

 

We vinden het cruciaal dat we een aanpak kiezen die we kunnen waarmaken als organisatie 

en als samenleving. De vormen van mee denken en mee doen die we hier omschrijven 

vragen veel van ons, maar zijn haalbaar. 

 

We benadrukken dit omdat we snel en adequaat op ideeën en suggesties in willen spelen 

zodat bewoners en partijen zich gehoord en gezien weten. Dat geldt ook voor 

projectideeën die via ‘Toukomst’ en ‘Bewonersinitiatieven leefbaarheid’ binnenkomen: 



 

 

 

kijken of het kan en haalbaar is, wat de relatie is met de ambities en hoe er meer uit te 

halen is door combinaties van plannen te maken. 
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Januari  planvorming, teamvorming en ontwikkeling communicatiestrategie  

Februari  ambitieteams in gesprek met eerste ring, over de doelen en het 

proces  

   productie communicatiemiddelen (toolkit) en inrichten proces  

Maart   ambitieteams in gesprek met eerste en tweede ring over planvorming 

April   ambitieteams werken aan een verdiepingsslag, al dan niet met 

experts 

Mei   planvormingsfase: plannen verder uitwerken per ambitie 

   bijeenkomst met belanghebbenden en inwoners  

   bijeenkomst met belanghebbenden en gemeenteraad 

Juni   plannen klaarmaken om in te dienen 

Juli/Aug  zomervakantie 

Sept/Okt  beoordeling plannen door gemeenteraad en NPG bestuur  

November  goedkeuring en start uitvoering, samen met betrokkenen   

 


