CO-DESIGN WORKSHOP RANSDAAL – RESULTATEN EN INZICHTEN
Burgerparticipatie in Ransdaal
21 november 2019 | 19:00 – 22:00 uur

Doelstelling
Hoe geven we ter versterking van de leefbaarheid burgerparticipatie in Ransdaal vorm?
- Samen kaders en richting bepalen
- Commitment en engagement van alle stakeholders
- Input voor prototype

Werkwijze
1.
2.
3.
4.
5.

Terugblik workshop 12 november + introductie prototyping
Coffee filter challenge: ijsbreker en oefening in co-creatie en innovatie
WAAROM? De toekomst(droom) van Ransdaal: visualiseren van toekomstbeelden.
WAT? Prioriteren: wat gaan we eerst oppakken?
HOE? Wat zijn de bouwstenen? Hoe gaan we dat realiseren?
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Prototyping
Prototypes maken het mogelijk om een idee op zo’n manier zichtbaar en tastbaar te maken, dat
anderen ermee kunnen interacteren. De interactie met en de reflectie op een prototype is cruciaal om
te leren in hoeverre een idee voldoet aan de behoeften. Een prototype is met andere woorden een
representatie van een idee waarmee getest en geëxperimenteerd kan worden.
Prototypes komen voor in verschillende
vormen en maten en kunnen meer of
minder gedetailleerd zijn. Het kan gaan om
fysieke producten, maar ook om ruimtes,
diensten, interacties, verhalen of schetsen.
Dit hangt af van het doel van het prototype.
Welke aannames wil je testen? Wat wil je
leren? Een prototype is dus ook een
communicatiemiddel.
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In de huidige bijeenkomst maken we een start met het prototype, door wensen en ideeën visueel vorm
te geven. Het doel is om een aantal elementen/bouwstenen te benoemen en te schetsen, die we
vervolgens kunnen uitwerken tot iets dat we daadwerkelijk in het dorp kunnen gaan testen. Hier gaan
we de komende maanden mee aan de slag. Dat wil niet zeggen dat de toekomst vandaag klip-en-klaar
op tafel moet komen – dat is ook helemaal niet mogelijk. De bouwstenen en concepten die we vandaag
benoemen vormen de grondslag van het onderzoek naar de mogelijkheden voor vernieuwing in
Ransdaal: Hoe kunnen we een omgeving creëren, waarin nieuwe oplossingen en ideeën voor nieuwe
(toekomstige) problemen en uitdagingen samen worden opgepakt? En waarbij co-creatie tussen het
dorp en de gemeente uitgangspunt is?
De coffee filter challenge (https://www.youtube.com/watch?v=ZBxZC9I6xyk) daagt de deelnemers uit
om in teamverband te re-framen en te vernieuwen. Van ‘niets’ (dit is geen koffiefilter) tot iets nieuws
(van kweekbakje tot korenwolf-tent) door middel van co-creatie. Daarbij ontstaan de beste en meest
verrassende ideeën door de interactie met elkaar en met het materiaal (scheuren, vouwen, tekenen,
etc.). Spelen, aanmodderen, prutsen, experimenteren en doen is cruciaal om te leren en om nieuwe
mogelijkheden te zien. Net zo cruciaal als de interactie tussen mensen met verschillende kwaliteiten
en perspectieven – de vier gemixte teams hebben vandaag ieder een ‘verbinder’ ter beschikking.
Kortom, ideeën in teams ontstaan al
doende. En ideeën ontstaan in interactie.
We reageren op elkaar en op het
materiaal en uiteindelijk ontstaat iets dat
niemand in zijn eentje had kunnen
bedenken. Visualisaties zijn daarbij onze
gemeenschappelijke taal.
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De toekomst van Ransdaal
Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd deed. Als je
iets anders probeert weet je niet wat je krijgt. We weten niet
waar we uitkomen. Maar we kunnen wel dromen.
Om anders naar de toekomst te kunnen kijken, is het
belangrijk om je toekomst te verbeelden. Niet op basis van
wat er nu is, maar wat het ideaal zou (kunnen) zijn.
Vervolgens kunnen we vanuit die droom terug naar de
realiteit, om te kijken wat we NU kunnen oppakken.
Om de workshopdeelnemers te helpen zichzelf in de
toekomst te verplaatsen en te durven dromen, krijgen zij een
opdracht rondom een fictieve prijs, die wordt uitgereikt aan
het beste/fijnste dorp ter wereld. Bovendien worden zij
uitgedaagd zoveel mogelijk visueel te denken, door geen
toekomstvisie te schrijven, maar zich te laten inspireren door
een gevarieerde stapel tijdschriften en erop los te knippen en
te plakken. Uitgerust met een ‘knutselbox’ gaan de teams aan
de slag om hun toekomst voor Ransdaal te verbeelden.

Het resultaat is een viertal toekomstbeelden, waarin een aantal kernthema’s steeds weer op de één of
andere manier terugkomen: duurzaamheid, waarborging van de natuur, kinderen, spelen en bouwen.
Andere (specifiekere) thema’s zijn verjonging, scholing, veranderingen in woningbouw,
woningaanpassingen en herbestemmingen, klimaatneutraliteit, zelfvoorzienendheid, veranderingen
in infrastructuur, genieten, gezondheid, de agrarische gemeenschap en zorgboerderijen.
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“Alles moet een functie hebben,
alleen groen is niet genoeg”.
Groen is een thema dat in ieder
toekomstbeeld op de één of andere
manier terugkomt. Verschillen zitten
vooral in de invulling, combinaties,
prioriteiten en nuances.
In het toekomstbeeld van team 1 staan
woningbouw, onderwijs, jong en oud en
voedsel centraal. “Herziening van
woningbouw en onderwijs is onvermijdelijk; we moeten investeren in
woonvormen voor jongeren en starters,
en sommige boerderijen omvormen tot
zorgboerderijen
waardoor
oudere
inwoners langer zelfstandig kunnen
wonen.”
“Ransdaal is een bourgondisch dorp,
waar men genieten belangrijk vindt. Het
ondersteunen van biologische voedselproductie en behoud van natuur en dier
moet centraal staan.”

“In ons dorp staat de mens
centraal; we moeten blijven
bouwen aan de gemeenschap.”
Team 2 wil net als de andere
teams natuur behouden, maar
benadrukt ook het belang van
de agrarische sector én dat we
open moeten staan voor
veranderingen in de toekomst.
Mogelijk dat we de twee
kerkgemeenschappen
van
Klimmen en Ransdaal dan
samenbrengen en op zoek gaan
naar een nieuwe invulling voor
het kerkgebouw. “De school is
en blijft van essentieel belang
voor de leefbaarheid.”

Pagina 4 van 8

Team 3 hecht waarde aan
creativiteit, toekomst-denken
en vernieuwing.
“Ransdaal is een klein,
fantastisch dorpje.”
De toekomst biedt vele
mogelijkheden, waarbij het
van belang is om te blijven
investeren in scholing, maar
ook in “aansluiting op de
digitale snelweg”.
“In de toekomst zou de
economie van Ransdaal
idealiter
circulair
zijn,
waarbij we zelf geld in beheer
hebben dat voortkomt uit
lokaal opgewekte energie en
landbouw.”

“We hebben in Ransdaal wel 100 opa’s en oma’s.”
Team 4 ziet vergrijzing
niet als bedreiging, maar
als kracht.
Sociale functies kunnen
worden verbonden – denk
bijvoorbeeld aan alternatieve
vormen
van
kinderopvang.
“Een speelomgeving voor
kinderen is belangrijk.”
Door op zoek te gaan naar
alternatieve vormen van
mobiliteit kan leefruimte
worden gecreëerd die
iedereen – jong en oud –
ten goede komt.
De waarde van groen
komt ook hier weer
prominent naar voren.
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Terug naar de realiteit: wat gaan we eerst oppakken?
We vatten de presentaties van de 4 toekomstbeelden samen in een lijst van kernelementen. Deze zijn
allemaal belangrijk en staan natuurlijk niet los van elkaar. Maar om iets te bereiken moet je met iets
concreets (en soms ook iets kleins) beginnen. Dus wat gaan we eerst oppakken?
Iedere deelnemer krijgt vijf stickers, die staan voor vijf stemmen.
Nieuwe vormen van wonen krijgt de meeste stemmen. Maar ook het dorpsbudget, het zelf opwekken
van energie en de spelende mens in combinatie met groen en natuur krijgen de nodige aandacht.
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Hoe gaan we dat realiseren? Wat zijn de bouwstenen?
Voor de laatste opdracht van vanavond maken we wederom een herverdeling van de teams en
vertrekken we vanuit een gezamenlijk doel: nieuwe woonvormen voor de toekomst van Ransdaal.
Wat hebben we daarvoor nodig? Wat zijn de bouwstenen (mensen en middelen) om dit te realiseren?
Hoewel de opdracht in eerste instantie vrij abstract is – deels een gevolg van het feit dat ‘nieuwe
woonvormen’ op onnoemelijk veel manieren kan worden ingevuld – lukt het de verschillende groepen
om een aantal interessante en belangrijke aanzetten te geven voor een nieuwe manier om de toekomst
van Ransdaal vorm te geven. Dit kunnen we samenvatten in drie sleutelwoorden flexibiliteit, ruimte
en samen.
FLEXIBILITEIT
We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. We kunnen wel
aannemen dat de maatschappij van de toekomst anders is dan de
maatschappij van nu en dat er dus ook andere wensen en
behoeften zijn. Hoe ga je daarmee om? Een veranderende
samenleving vraagt om een flexibel plan dat flexibel blijft; evenals
het woonaanbod een bepaalde mate van flexibiliteit nodig heeft.
RUIMTE
Mensen hebben ruimte nodig. Letterlijk ruimte om te wonen en te leven, maar vooral ook ruimte om
nieuwe ideeën te ontwikkelen en te experimenteren. Zo bedacht één van de groepen een pilot
‘Ransdaal binnenstebuiten’ om d.m.v. een autovrije dag of week bewoners de mogelijkheid te bieden
om hun eigen leefomgeving te herzien.
SAMEN
“Het dorp is de tuin van alle inwoners van Ransdaal.”
Iedere kern en ieder dorp heeft zijn eigen kwaliteiten
en zijn eigen identiteit. “Ransdaal is een kern die zich
bij elkaar pakt.” Hoe de toekomst zich ook gaat
ontwikkelen, we moeten er op inzetten dat iedereen
mee doet.
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“Ideeën mogen niet verloren gaan”
We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, dus we hebben de behoefte om continue te kunnen blijven
bewegen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd weten we dat er een aantal ontwikkelingen
gaande zijn die onvermijdelijk gevolgen voor onze samenleving hebben, ook al weten we niet precies
hoe – denk aan klimaatverandering en vergrijzing (die overigens ook een hoogtepunt gaat bereiken).
Veel mensen hebben ideeën en wensen, maar deze worden niet altijd gehoord of het lukt niet om de
juiste mensen en middelen te vinden om ideeën om te zetten in breed gedragen resultaten. We zijn
daarom op zoek naar ruimte (fysiek of niet) waar ideeën en mensen samenkomen; waar
dorpsbewoners, gemeente en andere bedrijven en organisaties elkaar vinden; waar ideeën gedeeld,
gehoord, getest en doorontwikkeld kunnen worden; en waar het niet erg is als dingen anders uitpakken
dan gepland en ideeën soms lukken en soms niet.
Een (living) lab biedt deze ruimte, maar kan veel verschillende vormen aannemen. Tijdens de
bijeenkomst in ’t Wouves zijn al een aantal interessante suggesties gedaan. Zo noemt één team het idee
van een “experimentele proeftuin”, die continue in gebruik is en die wordt gefinancierd door een
“dorpsfonds” gesteund door bewoners, bedrijven, gemeente en provincie. Een ander team pleit voor
een permanente denktank, waarin verschillende lagen van de bevolking van jong tot oud
vertegenwoordigd zijn.
De inzichten en ideeën van deze bijeenkomst geven input voor het concretiseren en testen van een
prototype voor dit lab, waarbij we op zoek gaan naar designers en experts die hierbij kunnen helpen.
Het doel is om hier in januari/februari de volgende stap in te zetten.
We kijken tevreden terug op twee actieve en productieve bijeenkomsten, waarin weliswaar nog niet
alle vragen beantwoord zijn, maar waaruit blijkt dat zowel burger als gemeente bereid zijn om met
elkaar naar nieuwe oplossingen te zoeken. Zoals ook wethouder Ruud Braun aan het eind van de avond
beaamt: We kunnen zien dat co-creatie een vruchtbaar middel is dat we als gemeenschap kunnen
gebruiken om te anticiperen op een toekomst waarop we momenteel eigenlijk alleen reageren. De
prioriteiten van de gemeenschap zijn vanavond duidelijk geworden. En hoewel we nog steeds geen
glazen bol hebben waarmee we de toekomst kunnen voorspellen, kunnen we via deze bijeenkomsten
wel kansen en doelstellingen formuleren en concretiseren. Het team gaat met deze informatie aan de
slag en we kijken uit naar een creatieve voortzetting van deze co-creation journey.
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