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dinsdag 18 september 2018 - 20.00 uur
begeleiding - Stijn Dujardin - DUJAmaisVU
in opdracht van provincie West-Vlaanderen
in het kader van PARTONS 2.0

1. AANWEZIGE BRAINSTORMHELDEN



2. DIENSTVERLENING?!?



3. GOEDE DIENSTVERLENING IS ...
* betrouwbaar, vriendelijk en toegankelijk
* eerlijke kwaliteit waarbij je waar krijgt voor je geld en dit alles samen in één dorp zodat op een respectvolle
  manier een hechtere band met de klant ontstaat
* vlug bediend en verstaanbaar, sociaal engagement en YES WE CAN, eerlijk je belofte houden
* betrouwbaar, met oog voor de verenigingen en de nodige ondersteuning
* goed bereikbaar, met de nodige info en in alle eerlijkheid
* viendelijk, vlot bereikbaar en geeft duidelijke informatie
* betrouwbaar en op maat van de klant



4. SUPERHEROES TO THE RESCUE





IDEE 1:  een sociaal aanspreekpunt



IDEE 2: één groot feest



IDEE 3: transportpoel



IDEE 4: DorpsrecorD



IDEE 5: iedereen samen



IDEE 6: frieten en pizza!



IDEE 6: dorpontmoetingspunt

Dit idee werd niet in de groep teruggekoppeld, maar sloop wel stiekem tussen de ingediende voorstellen.
Het is een vrij concreet voorstel, dat heel wat bezorgdheden combineert.



5. DENKPISTES

De gesprekken van vanavond gingen heel vaak over ONTMOETING.

ONTMOETING tussen de verschillende verenigingen om samen aan een groter geheel te werken. Terwijl de ene droomt 
over een wereldrecord verbreken met iedereen samen, fantaseert de andere over een ferm dorpsfeest.
ONTMOETING rond de dorpsbarbecue, in de frituur die er zou moeten komen, bij de bakker waar je ook een 
kop koffie zou moeten kunnen drinken. 
ONTMOETINGskansen op de Brouwerijsite, waar je meteen ook je geleverde pakje kan ophalen of een document waar-
voor je anders naar het stadhuis zou moeten,...

Misschien kan de site meteen ook de plaats zijn van waaruit de vervoerspoel georganiseerd kan worden? Wie geen eigen 
auto (meer) heeft, kan vrije plaatsjes in de auto van een dorpsgenoot invullen. Of moet er een busje aangekocht worden dat 
de verschillende verenigingen kunnen gebruiken (focus op avond, weekend, vakanties) en dat overdag dus voor andere groe-
pen of individuen ingezet kan worden? Of valt zo’n bus-delen met de school te regelen? Wat kan NESTOR in dit verhaal 
betekenen? Maar vooral: welke ondersteuning/welk platform is er nodig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen?

Tesnlotte kan er ook ingezet worden op een duidelijk aanspreekpunt in het dorp. Een figuur die naar voor geschoven wordt 
als dé oren van het dorp. Iemand die de polsslag aanvoelt, die weet wat er leeft, die verbindingen maakt en kansen ziet. Ie-
mand die zeer kort op de bal kan spelen, die je bij zeer praktische vragen snel kan helpen. Een aanspreekbare buddie die de 
weg kent in het lokaal bestuur, in hulporganisaties, in het verenigingsleven. Iemand waarop je kan rekenen, die aandacht 
voor je heeft.




