
Plan van aanpak voor uitwerking van idee: 

WESSEMSE 
WASSTRAAT

Beleven en vertellen



Door de wasstraat
We gaan door de wasstraat! Nee, geen wasstraat voor je auto, maar we 
gaan jullie idee verder uitwerken. Om te komen tot een concreet plan 
van aanpak, werken we verschillende onderdelen uit die nodig zijn om 
vervolgens mee aan de slag te gaan. Samen denken jullie na over wat en 
wie nodig zijn voor de realisatie van jullie idee. 

Veel inspiratie & plezier!
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1. Voorwas
 
Waarom dit idee? 
Voordat jullie het idee concreet gaan maken, is het goed nog even stil te staan en je af te 
vragen: waarom dit idee? Het bepaalt jullie drijfveer om hier mee aan de slag te gaan en wat 
het kan betekenen voor de inwoners van Wessem.

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom willen we dit idee realiseren in Wessem? 

• Wessem heeft een rijke historie met een goed verhaal
• Mensen weten te weinig over verleden heden en toekomst 

 
 
 

Wat is het doel van ons idee? 

• Meer betrokkenheid bij dorp en evenementen
• Inwoners zijn trots op Wessem 
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Hoe maken we dit idee tot een succes?  

• Verleden:  
- Verhalen vertellen  

• Heden:  
- Verenigingen maken zich bekend 
- Evenementen promoten 

• Toekomst:  
- Ambities 
- Vooruitblik 5 à 10 jaar

Wat houdt ons idee precies in? 

Iedereen heeft de mogelijkheid om alles te weten over Wessem. 

Kennis van en over Wessem uit verleden, heden en toekomst verzamelen en delen (continue) 

Iedere inwoner kan ambassadeur van Wessem zijn

Creëren van dorpstrots
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2. Spetteren
 
Positionering
Hoe willen jullie het idee positioneren? Positioneren is het kiezen van een onderscheidende, 
relevante en geloofwaardige uitstraling van het idee; wat spreekt mensen in Wessem aan? 

Wat maakt dit idee bijzonder? 

• Het is voor iedereen bestemd (jong/oud, wessemnaar/toerist/bezoeker, etc.) 
• Elke inwoner van Wessem zou op elk moment iets te vertellen moeten hebben over Wessem (en is 

hier trots op)
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Wat moet het idee uitstralen?

• Trots
• Betrokkenheid

Wat zijn de kernwaarden van het idee

Kennis onder inwoners van Wessem over het verle-
den (geschiedenis), het heden en de toekomst. 

Kernwaarden

Ondernemend  Vooruit    Verbindend  Vernieuwend     Betrokken      GastvrijBehulpaam      Vertrouwd    Leergierig   Creatief     Humor      DynamischInspirerend      Jong     Behouden   Dichtbij      Fun       TraditioneelBetrouwbaar         Loyaal     Kwaliteit   Expert      Competitief     BereikbaarKlantgericht      Energiek      Spontaan   Enthousiast     Toegankelijk     PraktischSamen       Eigenzinnig    Durf    Simpel6



Wat hebben we nodig?

• Data
• Bronnen
• Storytellers
• Schrijvers
• Fotograaf
• Gemeentearchief
• Idee: Rondje Wessem

Wie hebben we nodig?

• Joep (Joseph Gielen)
• Jos Schreurs
• Jo Poelen (?) 
• Mariëlle Schlicher
• Frans Cois (?) 
• Verenigingen
• Dorpsraad
• Martin Huyzi (??) 

Dit gaan we de komende 50 dagen doen

• Mensen benaderen
• Plan concretiseren

3. Bruisen
 
Organisatie & samenwerking
Wat en wie hebben we nodig om dit idee te realiseren? Denk hierbij aan een ruimte of locatie  
en benodigdheden. Maar ook aan organisaties, vrijwilligers en mensen met specifieke kennis
of ervaring.  
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Hoeveel financiële middelen zijn nodig voor de realisatie?

• Website: 800 Euro
• Boekwerk: ...
• Menukaart
• Markeren van gebouwen

Hoe kunnen we inkomsten krijgen? 

• Provincie subsidie 
• Gemeente subsidie
• Ondernemers
• Ik doe met je mee Rabo

Welke andere middelen zijn nodig? 

• Manuren! 

Financiën & middelen 
Welke (financiële) middelen hebben we nodig? Geef aan hoeveel geld nodig is en hoe je aan 
het nodige geld wilt komen.
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4. Glanzen
 
Doelgroep
Voor wie is het idee bedoeld? Geef een overzicht van de doelgroep(en) en denk daarbij niet 
alleen in doelgroepen op basis van leeftijd, want de 55-plusser bestaat niet! Probeer de 
doelgroep(en) zo concreet mogelijk te omschrijven en denk na over hoe ze te bereiken zijn.

Voor wie is het idee bedoeld?

• Voor iedere inwoner én bezoeker van Wessem

Wat kenmerkt de doelgroep(en)? Welke behoeften hebben ze?

• Ze hebben onvoldoende kennis over Wessem
• En hierdoor is er behoefte aan (eenduidige) informatie 
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Communicatie
Hoe communiceren we over het idee? Communicatie is belangrijk om de juiste boodschap 
via verschillende kanalen bij de juiste doelgroep te krijgen. Het vraagt een mix van middelen, 
zowel offline als online, die regelmatig ingezet worden om mensen te bereiken. Geef aan 
welke middelen jullie willen inzetten. 

Waar kunnen we de doelgroep vinden en bereiken?

Overal in Wessem, via allerlei kanalen:  
Verenigingen, winkels, evenementen, online, etc. 

Welke middelen zet je in om de doelgroep(en) te bereiken?

- Informatieborden op Rijksmonumenten 
- Website (die van de dorpsraad, of iets anders?)  
- Voor toeristen: folders 
- Via verenigingsplatform (i.s.m. met thema ‘Vitaal verenigen’) 
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Teamleider:  Jos

Teamleden:

• Jos Thijsssen  Dorpsraad
• Guul   Rabobank

5. Vervolg
 
Teaminfo
Hoe gaan we verder om dit idee te realiseren? Geef een overzicht van het team dat aan het 
idee heeft gewerkt en hier verder mee gaat. 

Organisatie: E-mailadres: Telefoon:

Geef aan wat jullie volgende stap is om mee aan de slag te gaan 

1. Mensen bij elkaar zoeken die het verleden van Wessem goed kennen en hier een mooi verhaal 
van kunnen maken.  

2. Samen nadenken over hoe we dit in beeld kunnen brengen, bijvoorbeeld:  
- Informatieborden op Rijksmonumenten 
- Website (die van de dorpsraad, of iets anders?)  
- Voor toeristen: folders 
- Via verenigingsplatform (i.s.m. met thema ‘Vitaal verenigen’)  

3. Verzamelen van database met verhalen en informatie om te delen 
 
> Eerste stap: Jos en Guul gaan belangrijke personen contacten.  
   Afspraak inplannen om plan te bespreken en te concretiseren. 
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In samenwerking met: 


