
MAATSCHAPPELIJKE AGENDA
Ervaringen & verhalen uit Hardinxveld-Giessendam



Opzet

1. Onderzoeksopzet

2. Ervaringen met de 
werkwijze van de MAG

3. Rolinvulling StuwKR8

4. Voortgang MAG-doelen



1. Onderzoeksopzet



Tellen & vertellen

Onderzoek tellen
Onderzoek vertellen

(Dit onderzoek)



Verhalen schetsen door…

6 interviews 2 groepsgesprekken

Met:

2 professionele organisaties 

3 vrijwilligersorganisaties

1 lid van de klankbordgroep MAG

Met:

7 professionele organisaties 

8 vrijwilligersorganisaties



Inrichting:
interviews

1

2

3

Werkwijze MAG

Rolinvulling

StuwKR8

Voortgang 
MAG doelen

 Wijze van invullen rol 
 Zichtbaarheid

 Bijdrage aan MAG doel

 Helderheid werkwijze 
 Inspiratie nieuwe initiatieven



Inrichting:
groepsgesprekken

1

23

4 Resultaten

Werkwijze 
MAG

Bijdrage MAG 
doelen

Verbeter 
suggesties

 inspiratie nieuwe initiatieven
 Intensievere samenwerking 

 Effect initiatief op doelgroep
 Effect initiatief op doelen

 Onderzoek OCD tellen
 Onderzoek StuwKR8 

 Meer samenwerking
 Nieuwe initiatieven



De zeshoekjes

Niet alleen in gesprek, maar ook op papier 

Met de hand geschreven
door deelnemers:



2. Ervaringen werkwijze



De werkwijze

Is de werkwijze duidelijk?

 De huidige MAG werkwijze is duidelijk

 Werkwijze werd duidelijker door de komst van StuwKR8



De werkwijze

Inspiratie voor nieuwe initiatieven?

Grotere organisaties Kleinere organisaties

 Meer geïnspireerd door MAG

 meer naar buiten gericht

 nieuwe samenwerkingen

 Minder geïnspireerd door MAG

 Hebben hulp nodig om anderen te 
leren kennen 

 Meer moeite met het extra werk 



Quote

"Vóór de MAG was het zo dat je geld kreeg 

als je op 'de lijst‘  stond en anders niet. 
Nieuwe initiatieven kwamen er niet  tussen. 

De MAG heeft dat doorbroken“

-Groepsgesprek



3. Rolvervulling StuwKr8



Rol StuwKR8

Taakinvulling 

 Bedoeling MAG is duidelijk geworden

 Er is waardering voor de goede ondersteuning

 Soms meer behoefte aan initiatief van StuwKR8: 
 mensen samen brengen 

 suggesties nieuwe samenwerkingen



Quote

"De MAG is concreter geworden 

en is gaan leven”

-Interview



4. Voortgang MAG-doelen



MAG doelen

Meer samenwerking

 Positiever wordende houding om samen te werken aan initiatieven

 Verenigingen en organisaties kennen elkaar steeds beter 

Voortgang MAG doelen

 Lastig om te beoordelen of initiatieven bijdragen aan de doelen

 Het is nog te vroeg om daar een oordeel over te geven



Quote

"Alleen door samenwerking met anderen 

bereik je de MAG doelen"

-Groepsgesprek



Aanbevelingen:
uit het veld

“Neem de tijd om de effecten van de nieuwe werkwijze 
te evalueren”

&

“Breng de maatschappelijke effecten van de 

bestede MAG-gelden in kaart”



“Faciliteer het tot stand komen van 
nieuwe initiatieven en samenwerkingen 

door inwoners die elkaar niet kennen 
samen te brengen”

Aanbeveling:
uit het onderzoek



Industrieweg 11
3361 HJ  Sliedrecht

Bedankt voor uw tijd & aandacht!

Michel Borst
Liesbeth Heering 


