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Aanpak Dorpslab

Dorpen zijn steeds minder in trek. Er zijn minder 
jongeren, ondernemers en vrijwilligers, die zich inzetten 
voor hun dorp. Maar klopt dat wel? We willen (en 
moeten) langer thuis wonen en vitaal oud worden. Dat 
maakt ons gelukkig. En waar kan dat beter dan in een 
dorp. In een dorp kennen de mensen elkaar en helpen 
ze elkaar. Er is een enorm groepsgevoel en er wordt veel 
initiatief genomen. We durven te stellen dat mensen in 
dorpen gelukkiger zijn dan in de grote stad. 
 
Mensen nemen steeds vaker het heft in eigen handen en 
zetten zich in voor hun dorp. Van energie coöperatie tot 
vrijwillige thuiszorg. Inwoners organiseren het allemaal 
zelf. Ze geloven in zichzelf en de kracht van hun dorp. Vol 
energie gaan ze aan de slag. Maar dat lukt ze niet altijd 
alleen. Ze kunnen wel een helpende hand gebruiken om 
samen verder te komen. Een partner, die de taal van 
het dorp spreekt, inspireert en daadkracht toont. Dat is 
Dorpslab. Om dorpsfans verder te brengen en te helpen. 
Iedereen kan meedoen aan Dorpslab, elk idee telt. 
Samen slaan we de handen ineen en maken we het dorp 
klaar voor de inwoners van nu én later.

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 in de dorpen 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. 

Dorpslab helpt dorpen om aan de slag te gaan met de 
uitdagingen van vandaag. 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. 
Dorpslab biedt programma’s aan, die inwoners verder 
helpen om hun ambities te verwezenlijken.

1. Waarom
Volop uitdagingen en kansen in dorpen
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De Dorps-doe-lijst

Dorpslab creëert visie en ambitie

Visie voor het dorp
De dorpen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om 
visie en ambitie te formuleren. Wat is de stip op de 
horizon, waar gaan we mee aan de slag en waarin 
willen we ons onderscheiden? Dorpslab ondersteunt 
en faciliteert dit proces in ieder dorp. Daarbij gebruiken 
wij diverse werkvormen waarmee de kracht en het 
unieke en onderscheidende van ieder dorp op tafel 
komt. In deze fase is de vertaling naar dorpsactivatie 
ook van belang. Met dorpsactivatie ontstaat er nieuwe 
energie, een gezamenlijke stip op de horizon en een 
totaalconcept.

We gaan aan de slag met:
• Twee bijeenkomsten per dorp, in samenwerking 

met dorpsraad en enkele beïnvloeders
• Dorpsfoto’s of -video maken
• Op zoek naar de de ‘-ste’ van ieder dorp
• Ontwikkeling visie voor ieder dorp

Communicatieconcept
Via een communicatieconcept kan een dorp geprofileerd 
en gepromoot worden bij bestaande en toekomstige 
inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en 
bedrijven. Op die manier krijgen de activiteiten in het 
dorp meer bekendheid en fans. De visie van ieder dorp 
vertalen we naar een communicatieconcept, zodat de 
identiteit van ieder dorp een herkenbaar gezicht krijgt. 
Het concept kan vervolgens vertaald worden in een 
huisstijl en communicatiemiddelen, zoals een website. 

Communicatie & activatie
Communicatie is echter meer dan alleen een mooi jasje. 
Wij geloven in de kracht van communicatie. Het gaat 
steeds meer over storytelling en prikkelende content. 
We zien communicatie niet als sluitstuk, maar als hart 
van onze aanpak. We willen inwoners informeren, maar 
vooral inspireren en activeren. We zoeken hen actief 
op om hen mee te nemen in het proces. Dorpslab 
gaat leiden tot pakkende verhalen uit de dorpen die 
ondersteund worden, maar ook verhalen uit andere 
dorpen kunnen gedeeld worden op een te ontwikkelen 
platform. Ook kunnen andere middelen ingezet worden 
zoals blogs, vlogs etc. 

We zetten communicatie in om:
• Trots en energie die Dorpslab creeërt zichtbaar te 

maken
• Ideeën die ontstaan te delen om anderen te 

inspireren
• Persoonlijke verhalen van betrokkenen en hun 

ervaringen een podium te bieden
• Ideeën te vertalen naar creatieve 

communicatiemiddelen

We gaan aan de slag met:
• Visie per dorp vertalen in concept 
• Beeldmateriaal verzamelen
• Ontwikkeling website/platform
• Dorps/evenementenkalender ontwikkelen
• Interviews houden om verhalen op te halen en te 

delen

2. Wat
Dorpen helpen
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Fan van Doospel

Aanpak Dorpslab

Dorpslab versnelt plannen en ideeën

In de eerste fase van Dorpslab is een visie per dorp 
ontstaan. Deze willen we vertalen naar concrete 
plannen en ideeën. In de tweede fase zetten wij diverse 
werkvormen in om deze ideeën te ontwikkelen, en 
versnellen. Dit leidt tot een Dorps-doe-lijst met een 
prioritering van ideeën die vervolgens in de derde fase 
uitgevoerd kunnen worden.

Juniorlab
Kinderen en jongeren hebben de toekomst en ze 
hebben frisse ideeën. Deze onbevangenheid en frisheid 
zetten we in om samen te komen tot ideeën voor de 
uitdagingen in het dorp. En we willen deze ideeën ook 
echt uitvoeren. Kinderen en jongeren worden betrokken 
en mogen meedenken over de uitdagingen van de 
dorpen en hoe hier in de toekomst mee om te gaan. 
Op creatieve en interactieve manier gaan de kinderen 
aan de slag met casussen, die spelen in de dorpen. We 
benutten zo manier de talenten van jongeren. 

We gaan aan de slag met:
• Contact zoeken met onderwijs
• Opzetten programma Juniorlab. Dit bestaat uit 

aantal werksessies waar we ideeën ophalen
• Doelgroep ondersteunen om hun ideeën verder uit 

te werken en te pitchen
• Organiseren pitchevenement met jury van o.a. 

ondernemers, gemeente etc.
• Faciliteren realisatie van één of meerdere ideeën

Dorpsexpeditie
Naast de jongeren willen we de andere betrokkenen in 
de dorpen helpen bij de ontwikkeling van hun ideeën. 
Dat doen we collectief tijdens de dorpsexpeditie. 
Samen met inwoners, vrijwilligers, ondernemers en 
verenigingen zetten we de stap van idee naar concreet 
plan. Zo kunnen de mensen elkaar inspireren, helpen en 
vooral leren van elkaar. 

De expeditie start met een inspiratiesessie. We laten 
de mensen inzien dat de wereld in een rap tempo 
verandert en hoe ze hier zelf op kunnen inspelen. Hierbij 
zetten we het Expeditie V spel in. Een middel om op 
een laagdrempelige manier te komen tot vernieuwend 
denken. Dit leidt vaak al tot concrete vernieuwingsideeën 
waar de mensen mee aan de slag willen. De deelnemers 
worden uitgedaagd deze ideeën te omarmen om hier 
concreet mee aan de slag te gaan.

Na de eerste bijeenkomst kunnen de deelnemers 
met hun idee deelnemen aan de Expeditie Academy. 
De deelnemers  worden ondersteund en begeleid 
bij het uitwerken van hun vernieuwend idee. In vier 
bijeenkomsten worden ze meegenomen in de stappen 
die nodig zijn om tot realisatie van hun idee te komen. 
Daarmee worden ze geholpen bij het opstellen van een 
concreet en compact plan.

Juniorlab
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Aanpak Dorpslab

In drie bijeenkomsten werken we aan:
1. Dromen & ambities: komen tot een 

onderscheidende propositie voor het idee
2. Van verhaal tot communicatie: komen tot 

communicatieplan voor het idee
3. Routekaart: komen tot een concreet plan van 

aanpak

We sluiten de expeditie af met een Pitch waar de 
deelnemers hun idee mogen presenteren en een 
stimuleringsprijs kunnen winnen om hun idee 
daadwerkelijk te realiseren.

Ontwikkeling communicatiekracht
Ook in deze fase is de inzet van communicatie van groot 
belang om de dorpen mee te nemen in de trots en 
energie die Dorpslab teweeg brengt. We delen verhalen 
van ideeën en inwoners. Daarnaast willen we de dorpen 
helpen hun eigen communicatiekracht te ontwikkelen 
en versterken. Dat doen we door communicatietools- en 
trainingen aan te reiken, die de inwoners helpt zelf aan 
de slag te gaan met o.a. storytelling en social media.

We gaan aan de slag met:
• Inwoners benaderen mee te gaan op expeditie
• Voorbereidingen voor alle onderdelen van de 

expeditie: Inspiratiesessie, Academybijeenkomsten 
en Pitch

• Benaderen van partners deel te nemen 
aan de expeditie en bij te dragen aan de 
stimuleringsbijdrage

• Faciliteren van realisatie van één of meerdere 
ideeën

• Aanreiken communicatietools en –trainingen 

Expeditie V
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Dorpslab helpt te realiseren

Vanuit een inspirerende en aanjagende rol ontstaan er 
initiatieven en ideeën in de dorpen. In de realisatiefase 
helpen we daadwerkelijk om vernieuwende oplossingen 
te realiseren. We vertalen dit creatief, conceptueel, 
visueel en communicatief. Hierbij kunnen we ook dorpen 
meer met elkaar in contact brengen zodat ze ook elkaar 
kunnen helpen en elkaar inspireren. 

Van inspireren tot ontzorgen
Onze ondersteuning kan op verschillende manieren 
ingezet worden, passend bij de behoefte in ieder dorp.

Inspireren
Wij geloven in de kracht van mensen. Ze zijn zelf tot veel 
in staat en hebben vaak een klein duwtje in de rug nodig 
om van idee tot realisatie over te gaan. Dat stimuleren 
wij door hen te inspireren met goede voorbeelden. Of 
door een creatieve brainstorm te organiseren om hen op 
weg te helpen. 

Ondersteunen
Daarnaast kunnen we inwoners ondersteunen met de 
verdere uitwerking van hun idee. We hebben allerlei 
tools in huis om te helpen. Van draaiboeken voor 
activiteiten tot communicatietips. Daar waar nodig 
bieden we hulp of leggen we verbindingen tussen het 
dorp en andere professionals of organisaties die het idee 
verder kunnen helpen.

Ontzorgen
Tot slot is het mogelijk inwoners volledig te helpen en 
ontzorgen bij de realisatie van hun idee. We helpen dan 
bij allerlei zaken, zoals het vinden en verbinden van 
partners of actief werven van subsidies en fondsen. 

Fysiek Dorpslab
Daarnaast bestaat er een fysieke plek voor Dorpslab. 
Letterlijk een Dorpslab waar inwoners samen 
kunnen komen om te creëren, te experimenteren 
en te innoveren. Het fysieke Dorpslab is in Meijel in 
bedrijfsverzamelgebouw ‘Bij Joppe’. Hier kunnen we 
inwoners uit verschillende dorpen samenbrengen voor 
inspiratie en co-creatie. Hier kunnen bijeenkomsten 
en activiteiten georganiseerd worden in het kader 
van Dorpslab, waarbij lokale initiatieven een podium 
krijgen. In het voorjaar organiseren we hier Dorpslab 
Live om partners van dorpen in de regio mee te nemen 
in de kansen en kracht van de dorpen. Hier verdienen 
dorpen en hun initiatieven een podium om anderen te 
inspireren. 

Inspiratiefestival
We willen de dorpen die we hebben gefaciliteerd en 
geholpen een podium geven en hun trots en energie 
delen met de andere dorpen. Dat doen we tijdens een 
inspiratiefestival, waar we ook andere goede ideeën 
ophalen uit de andere dorpen. Een dag vol inspiratie, 
uitwisseling en verbinding. 

Dorpslab Meijel
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Aanpak Dorpslab

Fan van Doospel
In Ospel zijn we samen met Ospelnaren aan de slag 
gegaan om de uitdagingen van vandaag en ambities 
voor de toekomst uit te werken. Een sterke gezamenlijke 
visie is daarbij ontwikkeld: Doospel Verenigt. Daarbij 
wordt de kracht van de Ospelse verenigingen benut. 
Samen met de dorpsraad worden inwoners geïnspireerd 
en gestimuleerd zich in te zetten voor Doospel, 
betrokkenheid te tonen en trots uit te dragen. Kortom, 
fan te zijn van Doospel. 
De Dorpsraad Ospel is vol energie aan de slag gegaan 
om de visie te vertalen naar concrete acties en 
werkgroepen. Ze zijn aan de slag met een dorpskalender, 
vrijwilligerspool en een dorpsacademie om de talenten 
in het dorp beter te benutten en elkaar beter te maken. 

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 heeft 
geleid tot meer betrokken gebruikers, nieuw aanbod en 
activiteiten, meer samenwerking en open communicatie 
tussen beheerders en gebruikers. 
Hieruit is ook het concept Hart voor Haaze-Hoof 
ontstaan er zijn er na een aantal bijeenkomsten al 10 
nieuwe vrijwilligers actief om werk te maken van thema’s 
zoals de accommodatie, communicatie of nieuwe 
activiteiten.

Stramproy Same Gruuëts
Stramproy is een dorp met veel saamhorigheid en 
betrokken inwoners. De inwoners hebben het initiatief 
genomen om samen te komen tot een sterke visie en 
positionering voor het dorp: Stramproy Same Gruuëts!  
Dit is vertaald in programmalijnen, die verder worden 
opgepakt. 
• Thema Verenigen: verenigingen gaan samen aan 

de slag met ledenwerving, vrijwilligerswerving en 
bredere communicatie.

• Thema Ontmoeten: werkgroep gaat aan de slag met 
laagdrempelige activiteiten en de ontwikkeling van 
een beweeg/beleefplek.

• Thema Jeugd: jongerenraad gaat met andere 
betrokkenen inloopactiviteiten voor jongeren en 
een festival organiseren.

• Thema Evenementen: een evenementenraad gaat 
aan de slag om evenementen te ondersteunen en 
een digitale evenementenkalender te ontwikkelen.

3. Voorbeelden 
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