Het toekomstpad voor je kerk

3. Breng in kaart wie meedoet
• Zijn er gemeentelijke of andere adviesraden?
• Heb je aan de lokale middenstand gedacht?
• Welke omwonenden of inwoners voelen zich betrokken?
• Wat met scholen, jeugdverenigingen, culturele huizen, ateliers
en academie?

3. Maak samen
een selectie

• Zijn er verenigingen actief in en rond de kerk of in de buurt?
• Vergeet je niemand? Ouderen, jongeren, kinderen, recente
inwoners, toeristen, passanten, begoede en minder begoede
inwoners
Hoe kun je ook moeilijker
bereikbare groepen
enthousiast maken?

• Evalueer en stuur bij

• Vraag de beslissers mee aan tafel
• Vind mensen met een netwerk

In groep brainstormen
Ideeënlijst opstellen

In groep brainstormen
Ideeënlijst opstellen
Groene duim | rode duim
Prioriteiten stellen met MoSCoW
Prioriteiten stellen met MoSCoW - canvas
Kijk door de bril van de gebruikers

• Hoe pak je het aan?

• Spreek mensen persoonlijk aan

• Ga in gesprek en leg verbanden tussen
de ideeën

• Gebruik eenvoudige
selectietechnieken

• Met welk resultaat zou je
tevreden zijn?

• Zoek mensen die actief willen meewerken

• Wees benieuwd naar de ideeën van anderen

• Spreek voorkeuren uit

• Waarom wil je de inwoners
betrekken bij de zoektocht
naar een herbestemming?

1. Vorm een kopgroep

• Visualiseer met post-its, woordwolken of spreadsheets

• Luister naar andere inzichten en
argumenten

2. Maak een plan

Zoek sleutel- en
brugfiguren
Zorg dat het geen
opsomming wordt van
organisaties. Noem ook
mensen die je kent en kunt
aanspreken

2. Deel de ideeën met elkaar

• Voeg vergelijkbare ideeën
samen

Belanghebbenden in kaart brengen
Belanghebbenden in kaart brengen cirkels - canvas
Belanghebbenden in kaart brengen raster - canvas

Verwachtingen op elkaar afstemmen
Startvragen stellen
Doel van het project verduidelijken
Participatieladder
Evalueren met de volumeknop
Evalueren met de volumeknop - canvas
Kansen van je kerk verkennen

• Nodig iemand van kerk- en
gemeentebestuur uit
• Kijk uit naar geëngageerde burgers
• Denk aan de verenigingen en de
middenstand

• Koppel terug naar de inwoners
Grijp dit aan als startpunt
voor tijdelijk gebruik van je
kerkgebouw

• Vraag hun mening
• Organiseer een toonmoment

Bedenk van bij de start
hoe je de ideeën verzamelt
en verwerkt – zeker als je
op verschillende manieren
brainstormt

Inspiratie voor communicatieacties
Creatief aan de slag gaan
Ideeën en resultaten tonen
Brochure toonmoment Kerk in het midden Overslag

1. Verzamel de ideeën

1. Laat zien wat het kan worden

• Vertrek vanuit de lokale context

• Werk het toekomstplan visueel uit

• Startvraag: welke ideeën heb je om het kerkgebouw een
nieuwe toekomst te geven?

• Toon het en ga erover in gesprek

• Gebruik brainstormtechnieken en werk creatief en op maat

• Denk kritisch na over de uitvoerbaarheid en het prijskaartje
Ideeën en resultaten tonen
Kijk door de bril van de gebruikers
Kijk door de bril van de gebruikers - invuldocument
Prioriteiten stellen met MoSCoW
Prioriteiten stellen met MoSCoW - canvas

Vraag inwoners om ideeën
In groep brainstormen
De lokale context verkennen - canvas
In groep brainstormen - canvas
Kennismaken met herbestemde kerken
Ideeën en resultaten tonen

Verken ongebaande
paden. Droom groot. Laat je
inspireren

Snel mensen enthousiast maken

2. Maak de resultaten bekend

deze tool vind je op www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden
deze tool vind je in de Kerk in het midden – toolbox

Ken
je kerk

Vorm een
kopgroep

Laat het
thema leven

Vraag
inwoners ideeën

Maak een
stevig concept

1. Start met een klapper
Wat is een goede oplossing voor de
nieuwe toekomst van de kerk?

Organiseer een evenement om het
participatietraject op te starten

1. Verken kansen voor je kerk
• Wat is herbestemming? Wat is
nevenbesteming?
• Welke voorbeelden van
herbestemde kerken zijn er?
Kennismaken met herbestemde kerken
Kansen van je kerk verkennen
Regels checken

Wenskaart
Kennismaken met herbestemde kerken
Kansen van je kerk verkennen
Ideeën en resultaten tonen

Grijp de kans om hier
de eerste ideeën te
verzamelen

3. Laat mensen zich erbij betrokken voelen

• Welke activiteiten zijn er in en rond de kerk?
• Met welke bepalingen moeten we rekening houden?
• Wat zijn de plannen voor de begraafplaats?
Wat je moet weten over je kerk
Het paspoort van je kerk maken
Maak het paspoort van je
kerkgebouw

#kerkinhetmidden

• Communiceer tijdens het hele traject
• Pas je kanaal aan je doelgroep aan

• Geef en erken betekenis

• Doe opvallende acties in de publieke
ruimte

• Maak ruimte voor emoties en herinneringen

• Trek de aandacht van de pers

• Laat mensen ervaren en beleven

• Gebruik de kracht van sociale media

Tijdelijk gebruik

• Wie beslist over de toekomst van de kerk?

• Bundel andere belangrijke informatie
die je verzamelde bij de brainstorm, de
samenkomsten, de gesprekken, ...

2. Communiceer met
gemeente, dorp en buurt

Geschiedenis en collectieve betekenis
Erfgoed van kerkgebouw en gemeenschap

2. Check het kerkenbeleidsplan voor je gemeente

• Maak een samenhangend geheel van de
uitgekozen ideeën

• Prikkel de nieuwsgierigheid

• Moedig lokale creativiteit aan
Wenskaarten • Afscheidsbrieven • Podcasts • Tekeningen • …
Verhalenkaart
Creatief aan de slag gaan
Podcast met verhalen over de kerk - Overslag
Ideeën en resultaten tonen

Gebruik de kerk als locatie
Betrek verenigingen,
lokale handelaars,
school, jeugdbeweging,
kunstacademie, …

• Praat met mensen
• Zoek aansluiting bij lokale
evenementen
• Maak gebruik van lokale
media
Inspiratie voor communicatieacties

• Werk aan een gedeeld toekomstbeeld voor het
kerkgebouw

Laat het
concept zien

Zet de eerste
stappen

1. Zoek uit welke
beslissingen nodig zijn
• Wie beslist wat?
• Bestemming erfgoed
• Procedures
• Tijdspad

Bedenk een aanpak om
invloed uit te oefenen

Regels checken
Mogelijkheden voor realisatie verkennen
Eindrapport - Overslag
Eindrapport - Dikkelvenne

Belang van incubatie: laat
ideeën rijpen

Toekomstscenario’s schrijven
Prioriteiten stellen met MoSCoW
Prioriteiten stellen met MoSCoW - canvas
Samen schaven aan een visietekst
Missie- en visietekst Sint-Petruskerk Dikkelvenne
Kansen van je kerk verkennen
Ideeën en resultaten tonen

2. Laat een project groeien vanuit
de lokale gemeenschap
• Spreek een ontwerpbureau aan voor een
haalbaarheidsstudie
• Denk goed na over beheer en organisatie

Denk breder dan louter
flyers of affiches
Hoe bereik je een brede en
diverse groep mensen?

• Ga op zoek naar financiering
• Laat de activiteiten in de kerk niet stilvallen
Mogelijkheden voor realisatie
verkennen
Creatief aan de slag gaan

Leer en laat je inspireren
door goede praktijken
Er groeit een project vanuit
de lokale gemeenschap

