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3 Wie zijn wij?

Edwin Broekman, 

Gebiedsregisseur Eemsdelta

Delfzijl Noord en noordelijke Dorpen Delfzijl

Geke Löhr

Teammanager Bestuurssecretariaat,

Communicatie, Facilitaire Zaken & 
Gebiedsregie
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Themasessie 
Gebiedsgericht Werken in de praktijk

▪ Gebiedsgericht Werken in Eemsdelta

▪ Instrumenten en werkwijzen

▪ Gebiedscyclus Eemsdelta

▪ Ervaringen in de praktijk

▪ Afronding



5 Ontwikkelingen GGW in Eemsdelta

1. Aanleiding om het anders te doen

2. Stappen en experimenten

3. Herindeling en effecten daarvan (kansen!)

4. Strategisch te werk gaan: juiste mensen op de juiste plek 
inzetten

5. Instrumenten en werkwijzen die helpen 



6 Wat is gebiedsgericht Werken?

In Eemsdelta:

Gebiedsgericht Werken is een werkwijze om invulling te geven aan de 
veranderende rol van de overheid. 

Waarbij samen met inwoners, ondernemers en andere organisaties 
invulling wordt gegeven aan ontwikkelingen in de samenleving of 
leefomgeving

Het gebied en de inwoners staan daarbij centraal, waarbij de mate van 
participatie per fase, opgave of soort dienstverlening kan verschillen.



7 Stappen & experimenten

▪ Commitment in de organisatie en bestuur voor gebiedsgericht werken 
in Eemsdelta
▪ Driehoek essentieel: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris

▪ Kom met een plan: hoe bouw je aan de verandering
▪ Beleidsnotitie “Met de voeten in de klei Eemsdelta”

▪ Experimenteer met werkwijzen, werkvormen en instrumenten
▪ Stem af op behoefte inwoners en wat je als organisatie waar kunt maken

▪ Zet in op scholing van je huidige en nieuwe medewerkers
▪ Voldoende beschikbaarheid van benodigde middelen



8 Instrumenten en werkwijzen die helpen

▪ Werken en denken vanuit het gebied en inwoners / ondernemers. Dan 
pas plannen maken

▪ Werken met kleinere gebieden

▪ Gebruik maken van data en gegevens: gebiedscyclus

▪ Gebiedskompassen als praatplaat: hoe wil je het anders in je dorp of 
wijk? Wat zijn dan onze opgaven?

▪ Gebiedsagenda: wensen van inwoners én gemeentelijke opgaven in 
één gezamenlijke agenda

▪ Uitvoering: wat kan wel, wat kan niet (of later) en mate van 
participatie



9 De Gebiedscyclus als hulpmiddel



10 Uitgelicht: de Gebiedskompas
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De Inwoners-
enquête



12 Gebiedskompas Wagenborgen



13 > Gebiedskompas Zandplatenbuurt



14 In de praktijk: Zandplatenbuurt

• Geschiedenis van Delfzijl Noord

• Eerdere herstructurering

• Grote versterkingsopgave

• Sociaal Programma Noord



15 In de praktijk: Spijk

• Dorpsvisie Kiek op Spiek

• Gebiedskompas en –agenda 2022

• Gebiedsgericht Werken in de praktijk brengen 
(verweven van gebiedskompas 2022 en dorpsvisie tot gebiedsagenda )

• Aansluiting zoeken op prioriteiten en energie van het dorp

• Koppelkansen (programma’s en projecten aardbevingsdossier, 
hoogspanningslijn kV380 Eemshaven-Vierverlaten, etc.)



16 Brede Welvaart: meer dan data alleen



17 Afronding

Reacties uit de groep: wat neem je 
mee?

Tips & trucs voor Eemsdelta?


