
12.45 Ontvangst

13.30 Welkom & Introductie Douwe Blanksma
Marien de Bakker

lecturer GMD

13.40 De bewoners laten zich horen via…. de kaart!
Emil neemt ons mee in de herinrichting van het Meridiaanpark in Almere. Voor het 
eerst is geo-communicatie ingezet bij een bewonersavond. Het resultaat; bewoners 
gaan met elkaar in gesprek, het proces is 5-voudig versneld en iedereen praat over 
hetzelfde. Ook het gebruik van de MapTable heeft zijn toegevoegde waarde tijdens 
deze avond bewezen. Een mooi voorbeeld hoe wij vanuit Geo-data van de 
Gemeente Almere ons gezicht hebben laten zien binnen en buiten de organisatie.

Emil Otte
consultant
GEO-DATA

14.10 Een slimme stad participeert
Zwolle werkt hard aan open data, samenwerken, slimme stad projecten en 
participatie initiatieven. De afdeling GEO speel daarin een belangrijke rol.
Wilfred deelt toepassingen en ervaringen met het bereiken en betrekken van 
collega’s, partners en inwoners.
Een volgende stap is de inzet van o.a. de ArcGIS HUB voor communicatie, 
samenwerken en het publiek gebruik van beschikbare gegevens/data/beelden etc.

Wilfred Knol
Adviseur Geo-

Informatie

14.40 Evaluatiemethode Publieksparticipatie 
GMD studenten Rick Heger, Michelle Smedts en Mark van Ginneken presenteren
resultaten van hun afstudeeronderzoek. Allereerst de Publieksparticipatie 
Evaluatiemethode. De eenvoudige methodiek maakt voor overheid en publiek de 
effectiviteit van een participatieproces snel inzichtelijk. Doel: er samen van leren.

Rick Michelle Mark 
afstudeerders

15.00 PAUZE

15.30 (Geo)innovatie tools in participatie? Er zijn vele (digitale) tools 
beschikbaar die de effectiviteit van een participatieproces kunnen bevorderen. Rick, 
Michelle en Mark hebben een markt-scan gedaan en daarvan 23 (!) met een locatie-
component op een rijtje gezet en beoordeeld.

Rick Michelle Mark
afstudeerders

15.50 Serious gamen: participatie in de omgevingswet
Serious gaming kan ondersteunen bij het organiseren van (publieks) participatie in 
de geest van de nieuwe Omgevingswet. Hoe het in zijn werk gaat en dat het 
resultaat brengt laat Lee Vlijter zien o.a. aan de hand van een mooi project in Den 
Haag. In een 3D game kunnen belanghebbenden individueel of samen een bepaald 
gebied herinrichten en ontwerpen.

Lee Vlijter
consultant & inspirator

16.20 (Ouder)participatie & ruimtelijke initiatieven in duurzame 
ontwikkelingen
De rol van geo-tooling bij integrale projecten is volgens AGEL evident. De 
omgevingswet biedt kansen voor (publieks)participatie. Kevin en Richard nemen ons 
mee naar de praktijk. Welke vragen en uitdagingen bij ruimtelijke initiatieven en 
duurzame ontwikkelingen tref je aan en hoe pak je dat op.

Richard Hendriks
GIS consultant
Kevin Jansen

Planoloog/PL

17.00 Napraten en borrel Einde ca 18.00

Participatie &	Omgevingswet. Luisteren,	samenwerken,	 helpen,	ideeën	 uitwisselen,	samen	problemen	oplossen	en	kansen	benutten.	
Waarom	maakt	 locatie-gebonden	informatie	en	 innovatie	het	verschil? Bekijk	aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
Ervaringsdeskundigen	en	betrokkenen	vanuit	het	werkveld	van	Participatie	laten	best-practices zien.	Waarom	is	Geo-Informatie	ook	in	
participatie	 zo	ongelooflijk	nuttig?	Wordt	er	in	(ruimtelijk)	onderwijs	ook	aandacht	aan	publieksparticipatie	geschonken?	
Deze	middag	gaat	 ideeën	en	 inzichten	opleveren	voor	iedereen	die	participatie	 serieus	neemt.

Locatie: HAS Hogeschool
Onderwijsboulevard	221
5223	DE	's-Hertogenbosch

Donderdag	5	juli
‘s-Hertogenbosch

Agenda	 Publieksparticipatie –
GEO-tooling maakt het verschil


