UITNODIGING KRIMPCAFÉ
14 MAART 2019

‘SPELEN MET VOORZIENINGEN’
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert, in samenwerking met Streekwurk
Noardwest-Fryslân, een Krimpcafé over voorzieningen. Op 14 maart kunt u spelen, luisteren, en meedenken over nieuwe manieren, zoals analoge en digitale games, om met
voorzieningen om te gaan. Graag nodigen we u hiervoor uit.
In Noardwest-Fryslân is een keuze-instrument ontwikkeld rond voorzieningen, die wij u
graag willen laten zien en ervaren. Voorzieningen staan ook centraal in de presentatie van
professor rurale geografie Tialda Haartsen (Rijkuniversiteit Groningen) over veranderingen
in ruraal gebied. Daarnaast zijn er nog workshops waarin dieper op serious games wordt
ingegaan en groene voorzieningen.
In de regio Noardwest-Fryslân verandert de bevolkingssamenstelling. Deze veranderingen zijn van invloed op de behoefte aan aantal en type voorzieningen. Lokale voorzieningen staan bovendien onder druk door toegenomen mobiliteit en concurrentie van grotere
voorzieningen. Daarnaast zijn er maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, die
van invloed zijn op de behoefte aan voorzieningen. Om die reden heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen met Partoer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en
toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio. Samen met Streekwurk Noardwest
hebben Partoer en RUG vervolgens een keuze-instrument ontwikkeld.
Op dit café wordt deze analoge serieus game gepresenteerd. Uit Tzummarum vertelt Gerben van der Mei van Dorpsbelangen hoe dit spel hen geholpen heeft, en u kunt dit spel
ook zelf ervaren.
U bent van harte welkom om deel te nemen.
Aanmelden kan hier of via info@kennisnetwerkkrimp.nl

Datum: 14 maart 2019
Tijd:
14:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)
Locatie: MFC De Wjukken, Om ‘e terp 21, 9022 BD Mantgum

Programma Krimpcafé 14 maart 2019
14.00 		

Welkom (vanaf 13:30 uur inloop met koffie en thee)

		

Plenair programma:

		-

Prof. Tialda Haartsen (Rijksuniversiteit Groningen)

		-

Voorzitter Dorpsbelangen Tzummarum

		
Aanbieding Serious Game Voorzieningen aan wethouder Caroline de Pee (gemeente
			Waadhoeke)
15.00		

Workshops

16.30 		

Afsluiting met een drankje

Workshops
1+2

Serious Game Voorzieningen

Sjoerd IJdema en Alies Hoitsma van Partoer en Suzan Christiaanse (RUG)
Overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners staan voor keuzes over de toekomst van voorzieningen, zoals dorpshuizen, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen. Hoe begin je dat gesprek? Misschien
wel met een analoge serious game, waarin alle betrokken partijen aan tafel zitten en inzicht krijgen in het
vraagstuk. In deze workshop laten Sjoerd IJdema, Alies Hoitsma en Suzan Christiaanse zien hoe dit instrument werkt. Deze workshop wordt parallel aangeboden om meer deelnemers dit instrument te laten ervaren:
tien deelnemers kunnen een rol spelen in een fictieve casus over onderwijs, en tien over een casus sport. De
overige deelnemers zijn publiek en hebben een minder actieve rol.
3.

Groene Voorzieningen

Arnoud de Vries (Friese Milieu Federatie) en Jan Piet de Boer (Landschapsbeheer Friesland)
Een braakliggend terrein, saaie grasvelden, of verpieterde ruilverkavelingsbosjes in en rond de bebouwde
kom? Wie kent ze niet? En dat terwijl omwonenden of gebruikers van deze ruimten vaak prachtige ideeën
hebben om deze plekken anders in te richten en te gebruiken. Zonder veel regels vooraf hebben bewoners
samen met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland vijf locaties, ook in krimpregio’s,
omgetoverd tot aantrekkelijk groen. Aan de hand van het concept van Shared Grien Space wordt u meegenomen op deze reis, en kunt u actief aan de slag met uw groen(e) voorziening.
4.

Games en gedrag

Giel Hekkert (8D Games)
8D Games is een expert in Serious Games en Gamification op het gebied van het positief sturen van gedrag,
bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit, gezondheid en healthy ageing. Samen met partners in binnenen buitenland, zoals het UMCG, NHL Stenden Hogeschool, provincie Fryslân en de gemeente Groningen
ontwikkelen ze digitale serious games. In deze workshop gaat 8D Games dieper in op Serious Games en
Gamification, het ontwerpproces hierachter, en hoe je kunt kijken of een serious game voor jou toepasbaar
is. Tijdens deze workshop is er ruimte om door deelnemers ingebrachte casussen te behandelen!

