
Samen bouwen aan onze 
deelgemeenten

Webinar 4 – vrijdag 5 juni 2020



Week van de webinar

• Sessie 1: Koop lokaal, het nieuwe normaal? 
(dinsdag 2 juni 2020)

• Sessie 2: Koop lokaal op de markt!
(woensdag 3 juni 2020)

• Sessie 3: Financiële stimulansen: welke, waar en hoe?
(donderdag 4 juni 2020)

• Sessie 4: Samen bouwen aan onze deelgemeenten
(vrijdag 5 juni 2020)



Welkom!

Vragen?
• Tijdens de sessie: via de openbare chat

• niet voor onderlinge chatberichten 

• Na de sessie: 
• zie contactgegevens einde presentatie
• slide met veel gestelde vragen (FAQ)
• presentaties worden via e-mail doorgestuurd en op website geplaatst 



Agenda

1. Kernversterking

2. Service Design

3. Dorpspunten

4. Conclusie



Kernversterking

Nabijheid van (basis)voorzieningen en functies

©oudenaarde.be



Kernversterking



Kernversterking

Afbeelding van iXimus via Pixabay

https://pixabay.com/nl/users/iXimus-2352783/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5086544
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5086544


Kernversterking

Veel aandacht naar de 
hoofdgemeente! Wat met
de deelgemeenten?

60 gemeenten

295 deelgemeenten



Kernversterking

Maatwerk!

Samen met inwoners, handelaars, 
ondernemers, bestuur…

Provincie werkte twee 
participatietrajecten uit:

1. Service Design
(beperkt/krimpend aanbod)

2. Dorpspunten
(geen of zeer beperkt aanbod)

Onderzoek leefkwaliteit op 
buurtniveau



Service design
in samenwerking met Ministry of Makers

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=988898
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=988898


Service design project: opzet 

• Vier verschillende cases onderzoeken 
• O.b.v. Vlaams onderzoek en Vito-knooppuntwaarde onderzoek

• Vier types van dorpen 

• Landschapsdorp – Stationsomgeving Lierde

• Dienstendorp – Herdersem (Aalst) 

• Knoopdorp – Merendree (Deinze) 

• Stadsranddorp – Steendorp (Temse)

• Aantal selectiecriteria 

• Vertaalbaarheid van de cases

• Geografische spreiding



Service design Project: opzet



Service design project: methodiek

• Wat?
• Service design is het plannen en organiseren van mensen, 

infrastructuren, communicatie en materiële componenten van een 
service, om de kwaliteit ervan te verbeteren en de interactie tussen 
service-aanbieders en afnemers te optimaliseren. 



Service design project: output sessies

Veel gemeenschappelijke problemen/uitdagingen 
• Troebele relatie met ‘centraal’ bestuur 

• Gebrek aan of versnipperde communicatie

• Integratie van nieuwe inwoners 

• Gebrek aan consumentenbinding 

• Afname van het lokale aanbod (privaat en publiek)

• Publieke ruimte onderbenut en nood aan herwaardering 

• Verkeersveiligheid en –druk

Die vaak een praktische oplossing hebben 
• Focus van tweede sessie

• Zowel bestuur als deelnemers spelen een rol bij deze oplossingen



Service design traject: voorbeeld sessie 1



Doelgroep Locatie

Aangepakte problemen Mogelijke risico’s

Beschrijving

I D E E : Vuurfeest

• Alle inwoners

• Omwonenden, passanten

• Toeristen

• Aan het water: de dijk

• Oude put van de steenbakkerij

• Steendorp toeristisch op de kaart
zetten

• Er ontbreekt een event in de donkere
dagen

• Veiligheidsrisico’s (brandgevaar)

• Slecht weer

• Niet iedereen houdt van vuur

• Eén weekend per jaar

• Verschillende creatieve, attractieve lichtbakens op en naast het water: lantaarns, 
kaarsen, vuurvlotten, vuurkorven

• Pop-ups van lokale aanbieders van dranken en eten (bbq, vuurdrankjes, marshmallows)

• Eén keer per jaar: nieuwkomersfeest



Service design traject: conclusies 
• Veel overeenkomsten in de problemen en uitdagingen 

• Deze hebben vaak wel nog een lokale dimensie

• Maar zijn meestal onderdeel van een breder probleem/uitdaging 

• Ook een aantal locatie-gebonden problemen/uitdagingen

• Lokale opportuniteit die niet of onderbenut zijn

• Historiek van het dorp speelt mee 

• Sommige gemeenschappelijke problemen wegen door

• Sterke overeenkomst met de theorie

• Stadsranddorp: vervaging van het dorp. Nieuwe inwoners geen/weinig binding 

• Knoopdorp: mobiliteitsinfrastructuur is zowel een opportuniteit als vloek

• Dienstendorp: nauwe band tussen sociaal weefsel en voorzieningen

• Landschapsdorp: relatie tussen leefbaarheid/voorzieningen en het landschap zorgt 
voor een complex vraagstuk



Service design traject: conclusies
• Deelgemeente niveau ligt soms moeilijk

• Besturen waren soms terughoudend voor dit niveau

• Deelnemers kaarten troebele relatie aan

• Alsook een verschil in identiteit 

• Participatie 

• Niet evident om onze doelgroep (ondernemers en inwoners) te laten deelnemen 

• Maar participatievorm werd zeer geapprecieerd 

• En werd zelfs als oplossing beschouwd voor het communicatieprobleem

• Stapsgewijze aanpak is nodig 

• Eerst ‘ventileren’ en uitdrukking geven aan problemen/uitdagingen

• Dan pas denken aan oplossingen 

• Parkeren van ideeën is ook noodzakelijk



Service design traject: toekomst?

• De cases kunnen het traject verder oppikken 
• Bv. Herdersem – middenstandsraad

• Provinciale dienstverlening 
• Helpen bij het opzetten van een traject

• Kennisdeling over de sessies/aanpak

• Lerend netwerk participeren 

• Participatieve aanpak zit ook vervat in

ons standaard aanbod 

• Ministry of Makers 
• Matchmaking tussen verschillende (lokale) actoren

• Begeleiden voortraject (scherpstellen vragen focus, noden,…)

• Netwerk aanspreken voor uitvoering opdrachten 



Service design traject: zelf proberen?



Service design traject: zelf proberen?



Service design traject: zelf proberen?

• Financieel plaatje
• 15.000-50.000€ (exc. BTW)

• Prijs hangt af van traject 

• Welke stappen 

• Rolverdeling 

• Mankracht 
• Afhankelijk van traject

• Actieve opvolging noodzakelijk 

• Bestuur creëert mee 

• Meer weten?
• Liesbeth Van Parys

• Service Designer bij Knight Moves

• Liesbeth@Knightmoves.be



Dorpspunten

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=988898
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=988898


Aanzet

• Heel wat dorpen kampen met 
een verlies aan sociale en 
economische functies

• Nieuw Provinciaal beleid focust 
op behoud van leefbaarheid

→ garanderen van basisaanbod

• Nood aan flankerend beleid: 
instrumenten/oplossingen voor 
lokale besturen



… een dorpspunt
als mogelijke oplossing
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Video ‘dorpspunt Beveren-aan-den-IJzer’: https://vimeo.com/326802400

https://vimeo.com/326802400


Wat is een dorpspunt?

Een manier om voorzieningen, diensten en 
ontmoetingsplaatsen samen te brengen dicht bij de burgers 
(bron: Netwerk Duurzame Mobiliteit)

Bron: dorv.de

Dorpspunten
in Oost-Vlaanderen



Plan van aanpak

• Hoe een dorpspunt realiseren?

• Doelgroep: lokale besturen

• Uitgevoerd door Regionetwerk Gent binnen ESF-project 
‘Versterkt Streekbeleid’, actie ‘Kernversterking’

Template 1 Template 2 Template 3

…



Fasen

Fase 1

Basisanalyse

• Welke dorpen komen in 
aanmerking?

Fase 2

Behoefteanalyse

• Is een dorpspunt nodig?

• Is een dorpspunt 
wenselijk?

• Welke invulling moet het 
dorpspunt krijgen?

• Hoe moet het dorpspunt 
functioneren?

Fase 3

Implementatie

• Op welke manier moeten 
de verschillende 
faciliteiten 
geïmplementeerd 
worden?

Plan van aanpak
Piloten

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.d
u

u
rz

am
e-

m
o

b
ili

te
it

.b
e/

le
re

n
d

n
et

w
e

rk

https://www.duurzame-mobiliteit.be/lerendnetwerk


Basisanalyse

Welke dorpen komen in aanmerking?

Dorpen met een laag voorzieningenniveau en een lage 
knooppuntwaarde
(zie studie Prov. Oost-Vlaanderen: Kernenprofielen)

Middelburg
(Maldegem)

Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins)

Piloten
Bron: Google Maps



Behoefteanalyse

Stap 1

Indicatoren

Stap 2

Enquête

Stap 3

Participatie

• Is een dorpspunt nodig?
• Is een dorpspunt wenselijk?
• Welke invulling moet het dorpspunt krijgen?
• Hoe moet het dorpspunt functioneren?

i.s.m.
Data & Analyse Prov. Oost-Vlaanderen
Ministry of Makers



Stap 1 - Indicatoren
situatie → gevolg



Stap 2 - Enquête

Vragenlijst

Thema’s:

• Profilering

• Verbondenheid, 
contact en verhuis

• Aankopen, diensten 
en activiteiten

• Mobiliteit en 
bereikbaarheid

• Dorpspunt

Verzending

• Representatieve 
steekproef o.b.v. 
geslacht en leeftijd 
(één persoon/gezin)

• Dillman-methode, 
optie push-to-web

• Cadeaubonnen (10x 
25 EUR)

• Zendingen 
• Zending 1 – link
• Zending 2 – link + 

papier

Verwerking

• Weging resultaten 
o.b.v. geslacht en 
leeftijd
• Oververtegen-

woordiging →
kleiner gewicht

• Ondervertegen-
woordiging →
groter gewicht

• Representatief voor 
ganse populatie

1. 3.2.



Stap 3 - Participatie

Sessie 1 Sessie 2
Inhoud
• Terugkoppelen over indicatoren en 

enquête
• Faciliteiten kiezen voor dorpspunt 

(per thema)
• Cadeaubonnen verloten

Inhoud
• Faciliteiten uitwerken

(doelgroep, locatie, infrastructuur, 
personeel, acties, communicatie, 
timing, kosten, opvolging, partners, 
risico’s) 

Methodiek
via debattafels
bestuur & administratie aanwezig

Methodiek
via canvasoefening & pitch
bestuur & administratie aanwezig

businesscase
‘dorpspunt’



Beheersing

Tijd
duur 6 maanden

Kosten
< 2.000 EUR
(dorp met minder dan 250 gezinnen,
voor enquête en sessies)

Opvolging
• stuurgroep
• werkgroep

Organisatie
rollen:
• CBS
• projectleider
• communicatie-medewerker
• data-analist
• procesbegeleider



Piloten

Middelburg
(Maldegem)

Waterland-Oudeman
(Sint-Laureins)

• Indicatoren ✓ ✓

• Enquête ✓ ✓

• Participatie - -

stavaza
behoefteanalyse



Vaststellingen

Gevolg

Inwoners moeten zelf instaan voor hun  
behoeften en uitwijken naar centra in de 
ruime omgeving

Problematisch voor minder of niet 
mobiele mensen. 
Volledig aangewezen op:
• diensten aan huis
• familie, buren en vrienden.

Situatie

• Perifere ligging
• Vergrijsde/verouderende bevolking
• Quasi geen voorzieningen
• Zeer beperkte dienstverlening van het 

openbaar vervoer

M.b.t. indicatoren in Middelburg en 
Waterland-Oudeman



Vaststellingen

Respons
± 40%
(foutenmarge van < 10% bij een 
betrouwbaarheid van 95%)

Noden
• Meer contact met andere 

dorpsbewoners

• Bakker

• Geldautomaat

• (buurtwinkel)

Dorpspunt

Wenselijkheid

≥ 80 %

Invulling

Producten
• Gemeentelijke vuilniszakken en PMD-zakken
• Verse producten
• Streekproducten
• Postzegels
• Kruidenierswaren
• Groentepakketten en fruitpakketten

Diensten
• Postpunt
• Afhaalpunt
• (gemeentelijke dienstverlening)
• (ontmoetingsplaats)

M.b.t. enquête in Middelburg en 
Waterland-Oudeman



Vaststellingen

• Veel reacties van inwoners per 
e-mail + telefoon. Het leeft!

• Papieren enquêtes blijven 
nodig

• Betrokkenheid bestuur is van 
belang, want inwoners willen 
gehoord/gezien worden

• Belangrijk dat bestuur weet 
welk engagement ze wil 
opnemen

M.b.t. huidig traject in Middelburg 
en Waterland-Oudeman



Wat na de behoefteanalyse?

Afhankelijk van hoe de inwoners het 
willen aanpakken, de middelen die 
nodig zijn, het engagement die het 
bestuur wil opnemen…



Interesse
in plan van aanpak?

stuur ons uw e-mailadres en we houden u 
op de hoogte

via volgend formulier

https://forms.gle/sn2tN4GhZfxKiDDp6


Conclusie

Samen kunnen we bouwen 
aan onze deelgemeenten!

Put inspiratie uit onze trajecten.



Service Design
Pieter-Jan Fieremans
beleidsmedewerker Lokale Economie en Ruimtelijke Economie
09/267.86.44
pieter-jan.fieremans@oost-vlaanderen.be

Dorpspunten
Carlo Spillebeen
beleidsmedewerker Lokale en Ruimtelijke Economie
09/267.86.45
carlo.spillebeen@oost-vlaanderen.be

Contact
Designplatform

Ministry of Makers 
hello@ministryofmakers.be
www.ministryofmakers.be

mailto:pieter-jan.fieremans@oost-vlaanderen.be
mailto:carlo.spillebeen@oost-vlaanderen.be
mailto:hello@ministryofmakers.be
http://www.ministryofmakers.be/

