
Eye-openers 

Hoe lopen de hazen bij de gemeente? 
“Kom niet met een probleem, maar met een idee/oplossing.” 

“Help de wethouder scoren.” 

“Zorg dat het dorpsplan onderdeel wordt van de nieuwe structuurvisie, of er bij aansluit.” 

“Naoberteam: ambtenaar en wijkagent bij vergaderingen van de dorpsraad.” 

“Ken de juiste ambtenaren.” 

 

Eye-openers 

Online verbinden en samenwerken 

“Website voor het hele dorp.” 

“Website beheren als DBO: Profiteer van het nieuws van de verenigingen in je dorp.” 

“Een PowerPoint-dia gebruiken om je profiel te laten zien a.d.h.v. foto’s, logo’s enz.” 

 

Eye-openers 

De Buurtontmoetingsplek (BOP) 
“Consequenties hervorming AWBZ.” 

“Zelfredzaamheid kan en moet georganiseerd worden.” 

 “Weet van elkaar welke beperking iemand heeft,  maar werk vanuit elkaars talenten.” 

“Meerdere doelgroepen.” 

“Zo breed mogelijke doelgroep er bij betrekken.” 

“Echt het talent van de mensen exploiteren (ontdekken en inzetten). B.V.: Hoe kun je je 

mobieltje gebruiken” 

“Wij zijn zo op onze privacy gesteld, dat wij niet naar een BOP gaan.”  

 



Eye-openers 

Uw dorpsvoorziening een sociale onderneming? 
“Duidelijk richten op één plan en uitwerken. Kijk naar de behoefte van het dorp, leef je in in 
de bewoners.” 

“Breng behoefte op een creatieve manier in kaart.” 

“Houd je jong en oud betrokken bij  de organisatie voor, tijdens en na de aanleg van een 
plein?”  

“Wie onderneemt wat?” 

“Zet je aan het denken.” 

“Benut en geloof in je eigen kracht en deel die met anderen.” 

“Laat de bezoeker van je dorpshuis doen waar hij/zij goed in is.” 

“Let op het totaal plaatje.” 

“Kijk goed naar bestaande situaties, die als voorbeeld kunnen fungeren. Vind niet het wiel op 
nieuw uit!” 

“Voordat je begint, denk goed na over de echte behoefte.” 

“Bedrijfsmatige exploitatie. Sociaal Maatschappelijk doel (verenigingen, vrijwilligers en 
ondernemers).” 

“Professionaliseer de structuur.” 

 

Eye-openers 

Gezamenlijk programmeren in de Programmaraad 
“Behoefte aan (provinciale) ondersteuning inventariseren (zie aanbod Gedeputeerd Van 

Dijk).” 

“Programmaraad breed samenstellen uit alle geledingen en verenigingen.” 

“Eerste project moet slagen om als voorbeeld te fungeren.” 

“Hoe krijg je mensen voor bestuurlijk werk? Bij projecten vaak wel mogelijk.” 

“Samen geluid en verlichting met collega.” 

“Er is al veel kwaliteit. Soms out-of-the-box denken. Ervaringen delen.” 

“Dorpscontactpersonen verder ontwikkelen voor de toekomst.” 

“Culturele voorstellingen in kleine kernen houden.” 



 

Eye-openers 

Past een coöperatie als samenwerkingsmodel? 
 

“Een coöperatie moet van onderaf komen, niet van bovenaf worden opgelegd. Draagvlak is 

belangrijk” 

“Het coöperatieve model is een mooi middel om de financiering zelf te regelen. In tijden van 

de terugtrekkende overheid heb je draagvlak en betrokkenheid nodig, ook in financiële zin!” 

“En coöperatie begint bij informatievoorziening en het kweken van enthousiasme. Begin 

hiervoor met het informeren van de ‘koplopers’  die op hun beurt hun eigen netwerk 

informeren en enthousiasmeren”  

 

Eye-openers 

Behoefteonderzoek en Actief Burgerschap? 
“Goede behoeftebepaling is uiterst lastig. Hoe bereik je de goede mensen?” 

“Belangrijk bij burgerparticipatie: Vindplekken.” 

“Veel inspiratie van deelnemers.” 

“Hoe bereik je de mensen die je nu niet bereikt.” 

“Fietsen langs de parels en de puinhopen.” 

“Flexibiliteit in programmering.” 

“Behoeften van activiteiten peilen op plekken waar veel mensen samen komen.” 

“Sessie liep heel anders dan verwacht. “Vindplekken” is een goed term voor een enquête.” 

“Geef duidelijk en concreet je doelgroep aan.” 

 

 

 



Eye-openers 

Samen ontwerpen aan je dorp! 

“Watwaswaar.nl” 

“Ontwerp begint bij een goede voorbereiding en research!” 

“Opnieuw kijken. Los en creatief denken.” 

“Ontwerpen blijft leuk. Karlijn, toekomstige docente?” 

“Samen brainstormen en dromen.” 

“Traditioneel denken loslaten.” 

“Een speeltuin vraagt om speelaanleidingen i.p.v. toestellen.” 

 

Eye-openers 

Burgerparticipatie.  

Mooi, maar vraagt wel meer van de vrijwilligers 
“Kom niet met klachten, maar met ideeën en visies naar de gemeente.” 

“Stem met ambtenaren vooraf de regelgeving over een onderwerp af en wat het gemeentelijk 

beleid is. Onderbouw je wensen/doelen. Maak duidelijk om het samen met ambtenaren te 

willen oplossen. Stap daarna eventueel naar de gemeenteraad.” 

“De overheden zullen steeds meer werkzaamheden bij de burgers willen leggen. Let op wat 

je als burger wel kunt doen en wat niet. Kijk naar de uiteindelijke (juridische) 

verantwoordelijkheden. Overleg vooraf goed over de aard van de werkzaamheden en zorg 

dat je geld krijgt voor investeringen (materialen/beveiliging).” 

 

Eye-openers 

Conditietest als basis voor samenwerking 
“Tip: Duidelijker aangeven door wie in te vullen, het doel en wanneer.” 

“Openheid van structuur en inhoud van het bestuur.” 

“Vereniging doorlichten belangrijk.” 

“Behoefte aan conditietest-light.” 



Eye-openers 

Samen een probleem oplossen… kansen op subsidie 
“Geen geld vragen, maar hulp bij oplossen van een probleem.” 

“Omgekeerd denken!” 

“Samen!” 

“Nooit meer geld vragen.” 

“Er is een wereld van subsidies voor mij open gegaan!” 

“Ga uit van en behoefte.” 

“Maak van je probleem een kans.” 

 

Eye-openers 

Kijk over de grenzen van je eigen dorp 
“Meer overleg met dorpshuizen in de gemeente.” 

“Wie neemt het initiatief om over dorpsraden / dorpsbelangengroepen heen op zoek te gaan 

naar win-win situaties voor dorpen/kernen.” 

“VKK moet mensen met hart voor de zaak met elkaar in contact brengen. Dit soort mensen 

zijn de echte voortrekkers.” 

“Externe ondersteuning/begeleiding is nodig om mensen out-of-the-box te laten denken, 

buiten de bekende kaders.” 

“Samen werken in niet delen, maar zorgen dat je de koek groter maakt.” 

“Inzicht krijgen in het belang van een overkoepelende ‘spin’ tussen dorpshuizen en 

Kulturhusen.” 

“Een gemeenschappelijk belang brengt kernen samen.” 

“Gemeenten/fondsen zouden langdurige samenwerking als voorwaarde voor subsidies 

kunnen stellen.” 

“Financiert de gemeente dorpshuizen, -raden en sportverenigingen gelijk?” 


