
Kenniskring bijeenkomst
Mini Seminar: “Burger communicatie o.b.v. geo”
Donderdag 10 december 2015

13.00 Ontvangst, socializing

13.30 Welkom & Agenda Jan Roodzand

13.35 1) Open data, waarom en hoe nuttig voor de burger 
Peter zal in gaan op de initiatieven rondom open data binnen de 
gemeente Zwolle. Daarbij met name kijken naar de rol van opendata voor 
partners in de stad. De aanpak en ervaringen van dit traject, en uiteraard 
de ideeën naar de toekomst deelt hij met ons.”

2) Hoe Geo inzicht  geeft in de veerkracht van wijken
Door de veranderingen in het sociaal domein en de veranderende rol van 
de overheid, krijgen inwoners te maken met veel veranderingen. Voor de  
één heeft dit een andere impact dan voor de ander. Hoe krijgt de 
gemeente inzicht in deze veerkracht?
3) Gezamenlijke discussie
Bredere kennis deling  over hoe geo Gemeenten kan ondersteunen in 
haar communicatie met de burgers (en bedrijven).
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Burgerparticipatie initieert cultuuromslag
Ingegeven door o.a. bezuinigingen gaan overheden steeds meer van zelf
doen naar laten doen, hierdoor groeit de burgerparticipatie. Burgers met
bravoure en leiders met lef geven een nieuwe dynamiek. Gemeentes
zoeken naar nieuwe vormen, rollen en woorden. Gemeenten moeten
investeren in samenwerken en verbindingen leggen zonder hun leidende
rol te verliezen. Een cultuuromslag waarin geo-informatie een belangrijke
rol speelt.
Introductie Maptionnaire, geo-ondersteunde interactie
Jochem geeft ons een introductie en demonstratie van een krachtige
manier om in het verkrijgen van feed-back van de burgers een geo-
gebasseerde enquête/vraagtool in te zetten. Als het ”waar” ertoe doet
gaat deze benadering gemeenten (en evt. andere organisaties)
meerwaarde bieden!
Kracht van moderne communicatie mogelijkheden
2CoolMonkeys heeft een ruime ervaring in de ontwikkeling van Mobiele
GIS apps voor overheidsorganisaties zoals bijv. de “Overstroom ik” app
van Rijkswaterstaat die burgers over de eigen situatie informeert bij een
evt. overstroming. Daarbij realiseert men samen met de opdrachtgevers
aansprekende oplossingen die de eindgebruiker steeds voor ogen
hebben.. Chris neemt ons op een inspirerende wijze mee in de visie van
2CoolMonkeys op het thema van het miniseminar en geeft
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