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Bijlage A Gesprekshandleiding interviews professionals
1. Sociale samenhang
Hoofdvraag (per gebied)
● Hoe is de sociale samenhang in het gebied? Kun je een beschrijving geven van de verhoudingen
binnen de gemeenschappen in het gebied?
Hulpvragen (per gebied)
● Is er sprake van gezamenlijke activiteiten? Welke activiteiten worden georganiseerd en door wie?
● Is er een actieve kern van bewoners? Eén of meerdere kernen? Op welke manier hebben zij zich
georganiseerd (leiderschap, contact met lokaal bestuur)?
● In hoeverre zijn/voelen bewoners zich betrokken met hun buurt/dorpsgenoten? Waar uit zich dat in?
● In welke mate zijn mensen geneigd elkaar te helpen en met elkaar te praten (bijv. over de impact van
de gaswinning)?
● In hoeverre heerst in het gebied gevoel van van ‘samen sterk’ of is er sprake van verdeeldheid? Waar
merk je dat aan?
● Wat draagt bij aan de sociale samenhang in dit gebied?
● Welke factoren bedreigen de sociale samenhang in dit gebied?
● Is er iets veranderd in de sociale samenhang in de periode dat je hier werkt? En sinds het begin van
de aardbevingen? Welke invloed hebben de aardbevingen gehad op de sociale samenhang?
Algemeen
● Wat maakt dat de sociale samenhang in het ene gebied hoger is dan in het andere gebied?
● Welke factoren vergroten de sociale samenhang in een gebied?
● Welke factoren bedreigen de sociale samenhang in een gebied?

2. Weerstand
Hoofdvraag (per gebied)
● In welke mate zijn de bewoners in dit gebied coöperatief - werken ze mee aan de processen rondom
de gaswinning (versterking, schadeherstel)?
● In hoeverre is er sprake van weerstand tegen gaswinning, versterking, instanties, overheid?
Hulpvragen (per gebied)
● Waarin uit zich de coöperatieve houding van burgers in dit gebied? (bijvoorbeeld organiseren van
informatieavonden, meerwerken aan versterking, constructief contact met bestuurders)
● Welke factoren zijn van invloed op de coöperatieve houding van burgers?
● Tegen welke instanties/processen richt de weerstand zich? Wat maakt dat er weerstand is tegen
deze instanties/processen?
● Gaat het om individuele weerstand of collectieve weerstand?
● Op welke wijze is de weerstand georganiseerd? Is er sprake van gezamenlijk protest?
● In hoeverre is de weerstand breed gedragen in dit gebied? Hoe groot is de groep actieve bewoners?
● Is er iets veranderd in de mate van weerstand in dit gebied in de periode dat je hier werkt?

Algemeen
● Wat maakt dat in het ene gebied meer weerstand is dan in het andere?
● Welke factoren vergroten de coöperatieve houding van bewoners en welke vergroten juist
weerstand?

3. Weerbaarheid
Hoofdvraag (per gebied)
● Hoe ervaar je de weerbaarheid van deze buurt? Wat versta je daarbij onder weerbaarheid?
Hulpvragen (per gebied)
● In hoeverre is het gebied al dan niet bestand tegen de bedreigingen die de gaswinning met zich
meebrengt? Waar uit zich dat in?
● Welke kenmerken van het gebied dragen bij aan de weerbaarheid van het gebied?
● Welke kenmerken van het gebied vormen een bedreiging van de weerbaarheid?
● Zijn er externe factoren, middelen of maatregelen die de weerbaarheid van het gebied hebben
vergroot (bijvoorbeeld subsidies). Zo ja, welke?
● Welke externe factoren vormen een bedreiging voor de weerbaarheid van het gebied?
Algemeen
● Wat maakt dat het ene gebied weerbaarder is dan het andere?
● Welke factoren dragen bij aan de weerbaarheid van een gebied?
● Welke factoren vormen een bedreiging voor de weerbaarheid van en gebied?
Slotvraag
Binnenkort gaan we in zes dorpen focusgroep bijeenkomsten met bewoners houden. We zijn benieuwd:
Is er een prangende vraag, met betrekking tot bovenstaande onderwerpen, die u zou willen stellen? Iets
dat u graag zou willen weten of dat in u opkomt?

Bijlage B Gesprekshandleiding focusgroepen
Voorstelronde
● Naam (voornaam volstaat)
1.

Hoe hecht is uw dorp/wijk? hoe is de samenhang en samenwerking tussen bewoners
onderling? Wat maakt het dorp/wijk hecht?
● Hoe uit zich dit op het gebied van:
○ Zorg/zorgen voor elkaar
○ Organiseren van praktische zaken/activiteiten
○ Ontwikkelingen, plannen voor de toekomst?
● Zijn er dingen die deze hechtheid of samenhang bedreigen, of hebben bedreigd?

2. Spelen de gevolgen van de gaswinning en rol in dit dorp/deze wijk? Hoe gaan bewoners
gezamenlijk om met de gevolgen van de gaswinning?
● Ziet u de gaswinning als gezamenlijk probleem voor het dorp/wijk? Zit u in hetzelfde schuitje?
Ieder voor zich of meer gezamenlijk?
● Helpen mensen elkaar met gaswinningsproblematiek? Zo ja: Op welke manier? Zo nee:
waarom niet? Worden er initiatieven gestart voor het gezamenlijk organiseren van praktische
zaken? Zo ja, op welke manier? Zo nee: waarom niet?
● Worden er gezamenlijke plannen ontwikkeld voor de toekomst van het dorp/wijk?
● Op welke manier heeft de gaswinning invloed in jullie dorp/wijk?
● Hoe zit dat met andere uitdagingen? Pakt het dorp/wijk dat op dezelfde manier op?
Indien gaswinning niet of nauwelijks een rol speelt in het dorp/de wijk, kies dan gezamenlijk een andere
uitdaging waar het dorp/wijk in het (recente) verleden mee te maken heeft gehad (sluiten van een school,
duurzaam maken van het dorp/wijk, het opknappen van het dorpshuis/buurthuis etc). Stel daarover de
volgende vragen.
Hoe gaan bewoners gezamenlijk om met deze uitdaging?
● Hoe reageerden bewoners van het dorp/wijk?
● Gaat/ging er iemand mee aan de slag?
● Wie wel/wie niet?
● Welke acties?
3. Stelt u zich uw dorp/wijk voor over tien jaar. Hoe zou u willen dat uw dorp/wijk er over tien jaar
uit zou zien?
● Hoe denkt u dat doel te kunnen bereiken?
● Wat ziet u als voornaamste obstakels om dat doel te bereiken?
Afronding
● Hartelijk dank voor uw deelname.
● Wat vond u van de bijeenkomst? Wat is er blijven hangen.
● In dit onderzoek willen we graag dorpen of buurten over de tijd heen volgen. Bent u bereid om
volgend jaar nog een keer met ons in gesprek te gaan?
● Uitdelen folder en bedankje.

