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Centrumproces Akkrum en Jubbega

Centrumvisie om de centra op te waarderen.
• Hoe maak je een visie samen met de Mienskip als dat alleen digitaal 

kan?

• Goede website met alle informatie.
• Digitale dorpsavonden

2



Digitale dorpsavond, 
hoe trek je mensen?

- Digitaal is nieuw en mensen moeten over de drempel, hoe doe je dat?
- Wervend filmpje met bekende gezichten uit het dorp 
- Zorg voor een groep mensen uit het dorp die meedenkt over het proces 

en dorpsgenoten enthousiasmeert
- Communicatie via verschillende 

kanalen: mail, posters, social media, plaatselijke 
krantjes

- In Jubbega waren er 110 inloggers, in Akkrum 270.
- Je bereikt een breder publiek en ook 

een ander publiek dan in zaaltje. 
Digitale bijeenkomst is een blijvertje?! 

Filmpje Akkrum
https://youtu.be/PZuUCdWv3jM
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https://youtu.be/PZuUCdWv3jM


Opzet digitale dorpsavond

Doel dorpsavond: 
overdragen informatie,
vergroten betrokkenheid 
ophalen wat ondernemers en inwoners belangrijk vinden 
en samen keuzes maken hoe het geld te besteden 

• Dorpsavond live gestreamd vanuit raadszaal.
• Filmpjes van bouwstenen (zie info regiofestival).
• Avondvoorzitter uit het dorp zelf.
• Via interviews aan het woord: 
• inwoner, ondernemer en wethouder
• Via mentimeter mening vragen mensen thuis
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Aandacht vasthouden ?!

- Digitaal uitzenden vraagt andere benadering, een nieuwe tak van sport.. 

- Tips
• Houd de kijkcijfers bij; zijn er momenten waarbij de kijker afhaakt 

en hoe komt dat? (uitloggen gaat gemakkelijker dan weglopen)
• Maximaal een uur
• Denk goed na over welke boodschap en informatie je wilt 

overbrengen. Maak een script van de avond als je veel informatie 
wilt overdragen. 

• Huur kennis en techniek in die je niet in huis hebt. Bijvoorbeeld 
technici en regie (soepele overgangen). Overweeg een 
professionele documentairemaker in te huren. Het is een vak om 
een brug te slaan tussen informatie met vaktaal en de 
belevingswereld van inwoners. 

• Maak het interactief, via chat, ideeënbus en Mentimeter…
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Interactief hoe doe je dat? 

- Gebruik stemtools tijdens de avond om het interactief te maken.
- Denk daarbij vooraf goed na over:

- Doel
- Doelgroep
- Vorm
- Inhoud
- Organisatie

Vraag jezelf af: “Waarom zet je de tool in en wat doe je met de 
uitkomsten?”
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Akkrum en Jubbega: Mentimeter als tool
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Twee doelen:

1. Verificatie projectvoortgang (zitten we op de goede weg?)
2. Peilen van draagvlak voor bepaalde keuzes (vervolgkoers…?)



Mentimeter: gestelde vragen
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Ervaringen

9

• Mentimeter is een eenvoudige tool om veel mensen tegelijk mee te 
laten denken, zowel on- als offline. 

• Het geeft ieder individu gelegenheid om inbreng te geven.

• Het geeft inzicht in de doelgroep, segmentatie is mogelijk.

• Het is makkelijk verwerkbaar. 

• Er zijn twee schermen nodig, communiceer dit vooraf duidelijk! 

• Verleng de Mentimeter door het te combineren met een vragenlijst 
online, hierdoor is er voor een langere periode de mogelijkheid om 
deel te nemen. 



Vragen? 
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