Tips:
Uitnodiging
-

Maak de uitnodiging visueel
Benader dorpsgenoten actief, bel aan!
Gebruik huis aan huis, ook om op te halen wat er leeft
Zorg dat de uitnodiging open is
Regel een locatie, misschien op neutraal terrein, of doe het buiten
Nodig ook ondernemers uit

De bijeenkomst zelf
-

-

Zorg voor voldoende tafels en stoelen
Een café-setting zorgt voor een café-sfeer (iedereen doet mee, gezellige sfeer), een
theateropstelling, zorgt voor een theater-sfeer (paar mensen op het podium vertellen, de
rest luistert). Wees je bewust van de opstelling en kies ook bewust.
Kleed de ruimte aan
Eten verbindt
Beweging is energie, kijk of je beweging kan verwerken tijdens de bijeenkomst
Verdeel taken onder de organiserende groep

Het gesprek op gang brengen
-

Hoe dit men dit elders? Kun je een spreker uitnodigen van buiten het dorp ter inspiratie?
Benadruk de kansen voor het hele dorp
Ga op zoek naar de gezamenlijke doelen en de gezamenlijke winst, wat is de behoefte?
Ga met een open mind en open houding het gesprek in

Resultaten
-

Gezamenlijkheid en prioritering bepalen, wat is het belangrijkste?
Verdeel de acties in werkgroepen, laat mensen kiezen waar ze bij aan willen sluiten. Laat de
verantwoordelijkheid bij die groepjes
Maak ze visueel, maak foto’s, maak een film
Zorg voor een verdienmodel
Maak een actieplan met korte en lange termijn doelen

Vragen die je kunt stellen:
Is een dak nodig, zo ja kunnen we verder met huidig gebouw? Welke alternatieven zijn er?
Wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst, wat wil het dorp? Waar wil je je op richten?
Wat betekent een dorpshuis voor je?
Wat vind je belangrijk voor het dorp? Waarom?
Wat vind je belangrijk voor het dorpshuis?

Waarom kom je wel of niet naar een dorpshuis?
Wie komen er, waarvoor, hoe vaak?
Hoe komen mensen vaker?
Wat is een must voor jou om wel te komen?
Hoe krijg je meer, diverse groepen?
Hoe krijg je meer diverse activiteiten?
Wat zijn de verschillende doelgroepen?

Wat is het gezamenlijk belang?
Op zoek naar de toekomst: hoe ziet het dorp er in 2060 uit?

