
Op dinsdag 24 maart 2015 hebben velen van u de dorpsradenwerkconferentie bezocht. Dorpsraadsleden, actieve 
dorpsbewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren van Noaberkracht waren allemaal aanwezig. Dat er veel 
lokale kracht aanwezig was tijdens de bijeenkomst, bleek duidelijk uit de enthousiaste gesprekken die werden gevoerd 
na de presentatie van Joop Hofman. Graag blikken we samen met u terug op een geslaagde avond! 

Joop Hofman had voor alle aanwezige partijen een heldere boodschap in zijn presentatie: DOEN! Wacht niet af maar 
doe het gewoon! Handen uit de mouwen en begin! Vanuit de metafoor van de zandbak had hij een boodschap voor:
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Beetpakken of loslaten
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Zichtbaar en merkbaar meer energie
In 2e deel bijeenkomst is het thema van de avond “Helpen en 
delen” in praktijk gebracht. Zes mooie initiatieven uit de dorpen zijn 
vervolgens toegelicht in kleinere groepen.  Hiermee hebben zowel 
leden van dorpsraden, de gemeenteraad en de ambtelijke wereld 
inzicht verkregen in de wijze waarop deze processen in de dorpen 
verlopen. Leden van dorpsraden en aanwezige actieve inwoners 
werden merkbaar geïnspireerd door de toelichting op de initiatieven. 
Het leverde zichtbaar en merkbaar energie op. 
Een kwestie van doen! 
De term zandbakmanagement werd in de presentatie van Joop 
Hofman geïntroduceerd als iets bijzonders. Opvallend was dat 
de gesprekken, tijdens het tweede deel van de avond, zoals die 

• Dorpsraden/samenleving: ga vooral weer spelen in de 
zandbak, maak daar mooie creaties en wacht af niet tot de politiek, 
de overheid nieuw zand of vormpjes aanreikt → beetpakken

• Politiek: laat de samenleving in die zandbak creatief zijn, 
bemoei je hier niet te veel mee, niet zomaar nieuw zand storten, of 
ongevraagd vormpjes aanreiken → loslaten

• Ambtenarij: stimuleer en faciliteer het spelen in de zandbak en  
vertrouw er op dat hier mooie creaties uit voortkomen →  loslaten in 
het vertrouwen dat de samenleving voldoende zelf kan beetpakken 
en al beetpakt. 

plaatvonden ook echt gingen als een ‘zandbak’. Iedereen deelde alles met anderen, er was verbazing en reflectie, 
niemand bleef aan de zijlijn. Als iemand iets wilde weten dan werd de vraag gesteld en kwamen er antwoorden.  
Tijdens de gesprekken bleek dat het werken aan leefbaarheid in de dorpen gewoon een kwestie van doen is. Het 
lijkt of de tijd van lange meerjarenplanningen en grote afstemmingen is  ingeruild voor slim doen. In de verschillende 
dorpen zijn enthousiaste mensen die op basis van hun energie aan de slag gaan, daardoor zelf meer energie krijgen 
en andere mensen aansteken. Veel inwoners laten zich niet verlammen door draagvlakdiscussies vooraf. Ze beginnen 
en merken wel of het opgepikt wordt. Ook eenmalige activiteiten zijn populair en dan zien mensen wel of het vaker en 
meer herhalend gebeurd. Het hoeft niet perse structureel is de mening van velen. 



Laat het aan de inwoners zelf over
Lang niet altijd valt  het mee om deelnemers te krijgen voor acties 
of programma’s of zijn er vacatures in de dorpsraad die moeilijk 
op te vullen zijn. Belangrijk wordt gevonden dat er niet alleen 
wordt gevraagd en geluisterd naar wat mensen willen, maar 
ook het aan inwoners moeten over laten hoe zij zelf dat willen 
organiseren.  Als mensen het zelf organiseren ontstaat er wel 
een nieuwe vorm. Dat is soms vervelend voor een al bestaande 
organisatie, maar meebewegen hierin wordt belangrijk gevonden. 
Veel mensen willen  geen deelnemer zijn in het spel van de ander, 
hoe goed bedoelt ook. Nieuwe vormen ontstaan niet door er over 
te praten maar door dingen te doen,  anders  gaat de ziel er uit. 
Gehoord op de bijeenkomst: “Niemand sluit zich aan bij ziellozen”.
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Relaties zijn van belang
Een goed plan start met twee dingen: een idee en relaties. Er is een kartrekker nodig! Zoals de visboer in Langeveen, 
die zijn ‘eigen’ markt uitbouwt door iedereen er bij te betrekken. Door relaties ontstaat steeds mee draagvlak. En laat 
je in het begin niet verlammen door te veel draagvlak, klein is ook prima is de mening. Relaties zijn ook van belang 
om de lokale expertise aan te boren. “Je moet weten waar de goede mensen in het dorp zitten, dan kun je veel sneller 
werken en ben je niet afhankelijk van anderen.” Een enquête bijvoorbeeld is dan nuttig. Hiermee weet je wat er leeft, 
en  tegelijkertijd wat ieder kan en wil bijdragen met zijn of haar vakmanschap.

Dorpen vinden eigen weg
Bijna altijd speelt geld een rol in het realiseren van plannen. Steeds meer vinden dorpen daarin hun eigen weg. Soms 
wordt geld opgehaald uit het dorp of mensen doen aanvragen bij de vele fondsen die er in Nederland zijn. Dorpen 
gaan werken aan nieuwe verdienmodellen; dus geld maken met je eigen activiteit, zodat je financieel meer zelfstandig 
bent. Of het opzetten van een revolving fund zoals in Vasse. Initiatiefnemers ook kunnen denken aan het opzetten van 
lokale gemeenschapsfondsen.. 

Rol van de gemeente bepeRkt
Er hangt een sfeer aan alle tafels  waarin inwoners er van overtuigd zijn dat hun plannen er komen. De afhankelijkheid 
van de gemeente is er, maar lijkt beperkt. Mooi is de opmerking over de rol die de gemeente kan spelen: “We hoeven 
geen geld. Maar we zijn ook zoekende en als ze nu laten blijken dat ze ons idee omarmen, beetje meedenken en als 
partner optreden. Dat scheelt zoveel. “

Onderling werden er tips en adviezen uitgewisseld:
• Zorg dat je weet welke kennis, expertises en deskundigheden er in je dorp aanwezig zijn
• Toon resultaten aan je inwoners, koppel resultaten terug en  laat het zien
• Creëer belangen bij externe partners, zodat zij financieel of met andere middelen willen deelnemen
• Begin met een initiatief evt. klein, en vergroot het daarna (olievlekwerking)
• Zorg ervoor dat mensen in het dorp erbij willen horen, dat ze niet willen achterblijven
• Lever een tegenprestatie bij een bijdrage van een externe partner 
• Betrekken van jeugd: betrek hen bij kortdurende, overzichtelijke (delen van) projecten en processen. Zij willen  
 zich niet langdurig binden.
• Dorpsraad moet niet alles naar zich willen toetrekken, betrek ook vooral andere inwoners en maak hen   
 verantwoordelijk. Dorpsraad hoeft geen rol te spelen!
• Zorg voor ontmoetingsplekken in het dorp waar inwoners met elkaar over initiatieven spreken
• Straal saamhorigheid uit
• Vertel het groots, doe groots, maar verkoop geen praatjes! Daar prikt men zo doorheen
• Probeer een paar enthousiaste mensen te vinden die gewoon aan de slag gaan
• Straal trots uit, dat is de kracht van je kern.
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