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De kracht van dorpen
Dorps- en gemeentehuizen staan voor grote uitdagingen. 
Exploitaties staan onder druk, het gebruik loopt terug 
en er zijn vraagstukken over de accommodatie. Dit 
heeft invloed op de leefbaarheid van dorpen en de 
gemeenschap. Wij zien echter heel veel kansen. Mensen 
willen ergens bij horen, dingen in gezamenlijkheid 
beleven en hebben de kracht om zelf veel te bereiken. 

Wij geloven in de mensen. Lokale spelbepalers, die zich 
verenigen en inzetten voor hun omgeving. Door hen 
te inspireren en stimuleren, kunnen ze hun ambities 
waarmaken en kunnen meer inwoners participeren. 
Samen zorgen voor energie, trots én geluk. Daar kan 
Dorpslab een waardevolle bijdrage aan leveren. Een 
aanpak om de uitdagingen van de dorpshuizen samen 
met de inwoners aan te pakken.

Wij geloven in de kracht van dorpen. Ze worden immers 
gevormd door mensen met talenten. Door deze talenten 
te activeren, gaat het dorp zelf ondernemen. Aan de slag 
met zaken die relevant zijn voor het dorp. Zo creëren en 
vernieuwen inwoners hun eigen leefomgeving 
en toekomst.

Binnen Dorpslab worden inwoners geactiveerd, kiezen 
we voor een menselijke aanpak, richten we ons niet 
alleen op de ‘usual suspects’, benutten we de sterke 
kanten van het dorp en stimuleren we om lef te hebben 
en keuzes te maken. Deze kwaliteiten zetten we graag in 
om toekomstbestendige dorpshuizen te realiseren. In dit 
document is de werkwijze van Dorpslab beschreven.

1. Waarom?
Volop uitdagingen en kansen
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In onze visie volgen de stenen de inhoud. 
Welke activiteiten vinden plaats in het gebouw? 
Wie gaat er gebruik van maken? Zijn er 
samenwerkingsmogelijkheden, waardoor er minder 
‘soloruimte’ nodig is? Wat wordt het profiel van het 
dorpshuis? Hoe wordt het dorpshuis in de toekomst 
beheert en geëxploiteerd? En welke functie heeft 
het dorpshuis? 

Dit vraagstuk vraagt om een zorgvuldig proces met 
activatie van alle betrokkenen en afspraken die helder 
gecommuniceerd moeten worden. In dergelijke 
processen hebben wij graag de regie, waarbij we de 
schakel tussen de gemeenschap en de 
gemeente vormen.

Het proces bestaat uit drie stappen: voorbereiding, 
co-creatie en uitwerking. Onderstaand is per stap 
beschreven welke mogelijkheden Dorpslab kan bieden 
tijdens het proces. Per opdracht leveren we maatwerk 
en besluiten we gezamenlijk welke stappen er nodig zijn 
om tot het gewenste resultaat te komen. Tussentijds 
stemmen we alle stappen af met de opdrachtgever en 
andere betrokkenen. 

Fase 1: Voorbereiding
Een goed begin is het halve werk. Daarom starten we 
altijd met een inventarisatie van de huidige situatie. Dat 
doen we door in gesprek te gaan met de opdrachtgever, 
maar ook door (beleids)documenten te analyseren. 
Denk hierbij aan de exploitatie en bezetting van het 
dorpshuis en beleidsdocumenten zoals maatschappelijk 
vastgoed of het sociaal domein. Welke documenten er 
geanalyseerd worden is afhankelijk van het vraagstuk en 
stemmen we af met de opdrachtgever.

Fase 2: Co-creatie
Gedurende het proces staat co-creatie centraal. We 
zorgen voor meer betrokkenheid en eigenaarschap 
bij de huidige en potentiële gebruikers. Hoe zien zijn 
de toekomst? Wat willen ze qua programmering? Wat 
kunnen ze zelf betekenen? Wat kan dan qua organisatie 
en beheer? We nemen (potentiële) gebruikers vanaf 
het begin tot het einde mee om een gezamenlijke visie 
te vormen en om mee te beoordelen welke keuzes 
gemaakt moeten worden. Om een gezamenlijk en 
gedragen toekomstbeeld te formuleren kan Dorpslab 
verschillende werkvormen en tools inzetten. Voor elk 
vraagstuk biedt Dorpslab maatwerk en is een keuze uit 
onderstaande werkvormen en tools te maken.

2. Wat?
Co-creatie en interactie
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Bijeenkomsten met gebruikers en belanghebbenden
Er vinden minimaal twee bijeenkomsten met gebruikers 
en belanghebbenden plaats. Tijdens de eerste 
bijeenkomst stemmen we af over onder andere:
• Welke kansen en ontwikkelingen zijn er?
• Wat is het droombeeld voor het dorpshuis?
• Welke functies willen we realiseren in 
 het dorpshuis?
• Wat betekent dit voor de eigen vereniging/

organisatie, het dorp en de organisatie van 
 het dorpshuis?

De opbrengst van de eerste bijeenkomst en input 
vanuit andere werkvormen en tools vertalen we in 
een concept plan, waarbij onderdelen als visie, functie, 
programmering, organisatie, beheer, communicatie, 
accommodatie en financiën zijn beschreven. Dit plan 
presenteren we aan de gebruikers en belanghebbenden 
tijdens een tweede bijeenkomst, waarbij we tevens 
het draagvlak voor het plan toetsen. Tijdens deze 
bijeenkomst gaan we verdiepend aan de slag om het 
plan concreter te maken:
• Wat moet er gebeuren om het plan 
 te verwezenlijken?
• Wat en wie is hiervoor nodig?
• Wat kunnen we zelf doen?

Juniorlab of Jongerenlab
Kinderen zijn de inwoners van de toekomst. Ze denken 
fris en out of the box. Daarom geven wij ze met Juniorlab 
of Jongerenlab een stem om mee te denken over wat 
het dorpshuis volgens hun nodig heeft. Samen met de 
basisschool of middelbare school organiseren we een 
creatieve workshop waar kinderen of jongeren voor 

even de baas van het dorpshuis mogen zijn. Ze geven 
antwoord op de vraag: Wat zou jij doen als jij de baas 
bent van ...? Ze kiezen zelf hoe ze hun idee uitwerken, 
bijvoorbeeld door te knutselen, een poster of verhaal 
te maken. Alles kan en mag. Dat levert creatieve 
oplossingen op die meteen toepasbaar zijn. We vragen 
de kinderen of jongeren om hun ideeën te presenteren 
tijdens een bijeenkomst met gebruikers 
en belanghebbenden.

Digitale vragenlijst
Om gedurende het proces informatie op te 
halen kunnen we gebruik maken van een digitale 
vragenlijst. Hiermee brengen we bijvoorbeeld in de 
gebruikerstevredenheid in beeld of kunnen we specifiek 
per gebruiker in beeld brengen wat de verwachtingen 
en behoeften zijn. Via de digitale vragenlijst kunnen alle 
gebruikers en belanghebbenden (anoniem) aangeven 
wat voor hun belangrijke onderdelen zijn voor een 
toekomstbestendig dorpshuis. 

Werkbezoeken
Om gebruikers en belanghebbenden te inspireren 
plannen we werkbezoeken bij succesvolle en 
vergelijkbare dorpshuizen. Door met elkaar in overleg 
te gaan zien gebruikers hoe andere dorpshuizen met 
verschillende vraagstukken omgaan. Daarbij bespreken 
we welke onderdelen ook toepasbaar zijn in het 
eigen dorpshuis.
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Wapen van Reek
Het Wapen van Reek is het bloeiende hart van Reek, waar de Zorgcoöperatie, het Gezondheidscentrum en 
Landerd-FM is gevestigd. Onder begeleiding van Dorpslab is er samen met gebruikers een toekomstplan opgesteld 
wat vertaald is naar een aanbod, organisatie, accommodatie, financiën en communicatie. Het doel is om meer 
betrokkenheid bij gebruikers te realiseren en in de toekomst een beheerorganisatie op te richten, zodat het dorpshuis 
gestuurd wordt door het dorp.
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Fase 3: Uitwerking
Alle input die gedurende het proces wordt opgehaald 
wordt verwerkt in een (toekomst)plan. We zorgen voor 
een aansprekende en compacte uitwerking, die een 
goede vertaling is van de input. Dit toekomstplan leggen 
we ook voor aan gebruikers, betrokkenen en 
de gemeente.

Het toekomstplan bestaat onder andere uit de 
volgende onderdelen:
• Visie en strategie
• Aanbod, activiteiten en programmering
• Besturing en organisatie (organisatiestructuur, 

overlegstructuur, rechtsvorm)
• Beheer en exploitatie (beheersstructuur, personeel 

en vrijwilligers en samenwerking)
• Gebouw en faciliteiten
• Communicatie en promotie (communicatiestrategie)
• Financiën (exploitatiebegroting en investering)
• Concreet actieplan

In de uitwerking houden we ook rekening met de 
uitvoering van het (toekomst)plan. Zo geven we partners 
altijd een actieve rol in het proces na het opstellen van 
het plan. Tijdens het proces geven we daarom veel 
aandacht aan het creëren van draagvlak en activeren 
van mensen.

Communicatie
Wij geloven in de kracht van communicatie. Het gaat 
steeds meer over storytelling en prikkelende content. 
Communicatie niet als sluitstuk, maar als hart van het 
proces. Bij het proces zijn verschillende doelgroepen 
betrokken die we met de juiste boodschap en de juiste 
kanalen willen bereiken en meenemen in het proces.
 
Tijdens het proces informeren we mensen niet alleen, 
maar we inspireren, mobiliseren en activeren ze ook. Dat 
geldt voor interne en externe doelgroepen. Onze aanpak 
omvat een proces van verbinding en bewustwording. 
Daarbij is de interactie met betrokkenen cruciaal. 

We zoeken de gebruikers van het dorpshuis én de 
inwoners van het dorp actief op om hen mee te nemen 
in het proces. Dit doen we met behulp van verschillende 
middelen, zowel offline als online. Daarbij kiezen we voor 
verschillende middelen om de doelgroepen te bereiken:
• Creatieve uitnodigingen voor bijeenkomsten
• Creatieve werkvormen tijdens bijeenkomsten
• Terugkoppeling van bijeenkomsten via mailings
• Het oprichten van een proceswebsite waarop het 

proces te volgen is
• Samenwerking met lokale media om inwoners te 

informeren over het proces
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Hart voor Haaze Hoof 
Steeds meer gemeenschapshuizen sluiten, terwijl ze enorm belangrijk zijn voor ontmoeting in dorpen en wijken. 
In verschillende gemeenschapshuizen in de gemeente Nederweert, waaronder in Leveroy, Ospel en Nederweert, 
lag de wens om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. Samen met exploitanten, stichtingsbesturen en gebruikers 
is gesproken over de toekomst. Dit leidde tot meer betrokken gebruikers, nieuw aanbod en activiteiten, meer 
samenwerking en open communicatie tussen beheerders en gebruikers. 
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Dorpslab heeft ervaring met het begeleiden van dorpshuizen bij onder andere de gemeenten Beekdaelen, Beesel, 
Landerd, Leudal en Nederweert. Wij beschikken over een breed team met verschillende kwaliteiten, waardoor we de 
vraagstukken en uitdagingen van dorpshuizen op kunnen pakken. Dorpslab houdt gedurende het proces de regie en 
borgt de voortgang.

Dorpslab heeft ook specifieke expertise op het gebied van communicatie, social marketing en vormgeving, maar 
ook praktische ondersteuning voor de uitnodigingen, uitwerking van bijeenkomsten en andere praktische zaken. Wij 
beschikken tevens over geavanceerde tools om snel een grote groep mensen uit te nodigen, een database op te bouwen, 
mensen gericht te activeren en onderzoeken snel en efficiënt uit te zetten. Hierin kunnen wij de opdrachtgever 
volledig ontzorgen. 

Voor vraagstukken over investering of exploitatie werken wij samen met deskundigen. Zij maken op basis van de kaders 
en uitgangspunten een exploitatieoverzicht en/of geven aan welke investeringen nodig zijn om het plan te realiseren. 
Zo is het (toekomst)plan altijd een concreet en integraal plan.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw gemeentehuis? 
Wij komen graag met u in contact!

info@dorpslab.org

3. Hoe?
Faciliteren en ondersteunen
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Kerkveld 2 (1e verdieping)

5768 BB Meijel

www.dorpslab.org/gemeenschapshuizen/

http://www.dorpslab.org/gemeenschapshuizen/

