
PROGRAMMA

ma 04 okt
19.30 uur
(inloop 19.15)

di 05 okt
19.30 uur
(inloop 19.15)

do 07 okt
20.00 uur

(inloop 19.30)

VR 08 okt
14.30 uur

(inloop 14.00)

Omgevingswet duidelijk 
uitgelegd

Gesprek 4D-makelaars

Hoe betrek ik anderen bij 
mijn idee?

Crowdfunding voor 
 burgerinitiatieven

Durf te Doen Toolkit

Hoe leg je resultaten van je 
groene initiatief vast?

Hoe fotografeer je (je 
eigen initiatief ) het best?

Gesprek 4D-makelaar en 
provincie Overijssel

inspiratie (plenair)

Groene initiatieven

workshops

Berichten schrijven voor 
sociale media

Het vinden en binden 
van vrijwilligers

Gesprek 4D-makelaar

inspiratie (plenair)

Je dorp is als een camping - 
Joop Hofman

workshops
Eerste hulp bij geld - vraag 
VSBfonds het hemd van het lijf 
(presentatie)

Eerste hulp bij overheid - 
Ferenc van Damme

Praktisch
• slim inzetten (sociale) media
• flyer maken
• basisbeginselen dorpsplan

maken

Kom van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober 2021 naar het Durf te Doen Festival!
Laat je praktische kennis en kunde bijspijkeren, ga netwerken en zoek fondsen passend bij jouw plan. Even sparren 
met onze 4D-makelaars kan natuurlijk ook. Er zijn workshops in verschillende regio’s in Overijssel. Op de vrijdag-
middag sluiten we centraal af in Luttenberg voor een extra energieboost. Meld je meteen aan, en graag tot dan!

Het Durf te Doen festival wordt georganiseerd vanuit het beleid Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel.

kulturhus de spil

nieuwleusen

de veldschuur

rouveen

erve hondeborg

zenderen

elckerlyc

luttenberg

Aanmelden: stimuland.nl/4d
Meld je via onze uitvoeringspartner Stimuland aan voor één workshop, of twee. Vijf. Wat jij wilt.
In verband met corona zijn plekken wel beperkt, dus er geldt: wie het eerst komt.... 



MAANDAG 4 OKTOBER
ERVE HONDEBERG 
ESWEG 1 ZENDEREN

19.30 uur (inloop 19.15)

Omgevingswet duidelijk uitgelegd
De nieuwe Omgevingswet zit er aan te komen. De wet 
moet per 1 juli 2022 intreden. Hoe ziet die nieuwe wet 
er eigenlijk uit? Wat heeft dit voor impact op (burger)ini-
tiatieven? Wat zijn de voor- en nadelen? De Omgevings-
wet wil ondersteunend zijn aan maatschappelijke voor-
zieningen. Eén van de verbeterdoelen is om initiatieven 
meer centraal te stellen. Ook is het goed te beseffen dat 
de Omgevingswet uitgaat van activiteiten en niet meer 
van inrichtingen.
De vergunningprocedures gaan ingrijpend veranderen. 
De basis wordt straks het omgevingsplan: een samenvoe-
ging van de bestemmingsplannen, verordeningen én re-
gels die nu op Rijksniveau zijn geregeld. Elke gemeente 
stelt één omgevingsplan op voor het hele grondgebied. 
Tijdens deze workshop wordt op een begrijpelijke en 
praktische manier de nieuwe Omgevingswet uitgelegd, 
zodat je naar huis gaat met een duidelijk beeld van de 
wet en de consequenties voor jouw initiatief! 

4D-makelaars Lidy Noorman en Maarten Bomans
Beide zijn deze avond aan wezig. Vraag ze het hemd 
van het lijf of gebruik ze als sparringpartner. Zolang het 
maar gaat over je maatschappelijke initiatief dan hè.

DINSDAG 5 OKTOBER
DE VELDSCHUUR
WIJKWEG 2 ROUVEEN

19.30 uur (inloop 19.15) INSPIRATIE (plenair)

Groene initiatieven
Denk jij erover een groen initiatief te starten? Of om je 
groene initiatief groter te maken? Arjan Broer van de 
Groene Loper Zwolle en Groene Loper Kampen inspireert 
je met prikkelende voorbeelden. Ecoloog Albert Corpo-
raal, bestuurder van gebiedcooperatie IJsseldelta vult aan 
vanuit de Groene Loper IJsseldelta. Aansluitend pauze.

20.45 uur workshops
Berichten schrijven voor sociale media
Wil jij dat jouw initiatief de aandacht krijgt die het ver-
dient? Hoe pak je dat aan? Wanneer is een tekst aan-
trekkelijk om te lezen? Deze workshop is geschikt voor 
iedereen die de journalistieke manier van schrijven on-
der de knie wil krijgen. Marjanne Teunissen geeft tips en 
trucs om je tekst te verbeteren. Ze is journalist en schre-
ef het boek Krachtstroom. Ze gaf les op de School voor 
 Journalistiek. Je krijgt praktische tips: over inhoud, opbo-
uw, taal en stijl. Met alle ruimte voor je vragen.
De workshop wordt vrijdag herhaald door Jarno Vedders. 
Daarbij is de basis: hoe zet je (sociale) media zo slim mo-
gelijk in voor jouw initiatief? Kijk maar welke dag je kan.

dinsdag 5 oktober - vervolg

Het vinden en binden van vrijwilligers
In een half uur krijg je van Monique Platel, welzijnscon-
sulent Zwartewaterland zes praktische tips hoe je vrijwil-
ligers vindt en bindt  aan jouw organisatie. Er is ruimte 
voor het delen van wensen en ervaringen.

4D-makelaar Rienke Vedders
Schuif tussendoor aan bij Rienke Vedders, 4D-make-
laar voor Noord-West Overijssel.



VRIJDAG 8 OKTOBER
GEMEENSCHAPSCENTRUM ELCKERLYC
BUTZELAARSTRAAT 22 LUTTENBERG

14.30 uur (inloop 14.00) inspiratie
Je dorp is als een camping - Joop Hofman
Als kartrekker van een initiatief ben je niet alleen bezig met 
uitvoering: je wilt óók graag mensen betrekken. Soms voelt 
dat als ‘trekken aan een dood paard’, terwijl een andere keer 
mensen meteen dolenthousiast zijn. Herkenbaar? Joop Hof-
man legt uit hoe dat zit. Aan de hand van het campingmo-
del, aangevuld met wat ‘zandbakmanagement’. Een inspire-
rende blik op de zaak. Zijn frisse manier van kijken geeft je 
voer om op door te kauwen. Garantie: je krijgt nìet het Ei van 
Columbus aangereikt. Maar hopelijk wèl een nieuw inzicht: 
hoe om te gaan met mensen die je graag wilt betrekken. 
Wat dat betreft is je dorp net een camping.

15.15 uur workshops tot 16.00 uur

Vraag VSBfonds het hemd van het lijf 
VSBfonds geeft een presentatie: waar op te letten als je 
een bijdrage wilt aanvragen? Valkuilen waar je beter niet 
in stapt en wat juist wèl te doen? Met ruimte voor vragen.

Eerste hulp bij overheid
Studio Vers Bestuur houdt zich bezig nieuwe spelregels in de 
samenleving. Bij lokaal initiatief heb je vaak te maken met de 
overheid,  meestal gemeente, soms provincie. Doorgaans gaat 
dat prima. Maar soms schuurt het. Wat te doen? Ferenc van 
Damme van Studio Vers Bestuur heeft volop voorbeelden, en 
je kan terecht met eigen vragen en ervaringen.

Praktisch
• Slim inzetten (sociale) media - zie workshop dinsdag
• Flyer maken - zie workshop woensdag
• Basisbeginselen  dorpsplan maken - het is echt niet zo

moeilijk als je misschien zou denken.

bereiden op de campagne. Kortom een actieve, leuke 
en inspirerende workshop, waarin je zelf aan de slag 
mag met jouw plannen. 

Durf te Doen Toolkit
Van droom naar werkelijkheid..  Welk gereedschap 
heb je nodig om je project te realiseren?  Spreekt 
iedereen dezelfde taal? Nee heb je, ja kun je krijgen. 
Maar hoe dan? Anne van den Hoek verheldert de 
spraakverwarring tussen overheid en inwoner en gaat 
conflicten niet uit de weg.

Hoe leg je resultaten van je groene initiatief vast? 
Er zijn veel initiatieven die goed zijn voor de biodiver-
siteit. Maar hoe weet je nou of ze echt effect heb-ben? 
Miriam Gerrits en Julian Overweg van de Groene Loper 
Vechtdal leggen uit hoe je kunt werken met  
www. waarneming.nl

Hoe fotografeer je (je eigen initiatief) het best?
Vrijwel iedereen fotografeert tegenwoordig. Met een 
mobieltje, een compacte camera of een spiegel-reflex 
met (te) veel mogelijkheden. Maar hoe maak je nu een 
goede foto? Dook van Gils leert je in deze miniwork-
shop kijken, kritisch kijken of de compositie klopt en 
of het licht mooi is, voordat je op de knop drukt. Ze 
laat je zien hoe je een foto ánders, beter kunt maken. 
www.dookvangils.nl

Schuif aan bij Karola Schröder en Raymond Damhuis
De hele avond kun je aanschuiven bij Karola  Schröder, 
4D-makelaar voor het Vechtdal en bij Raymond 
 Damhuis van de provincie Overijssel.

DONDERDAG 7 OKTOBER
KULTURHUS DE SPIL 
KON. JULIANALAAN 10 NIEUWLEUSEN

19.30 uur inloop
20.00 uur  workshopronde 1
20.45 uur  pauze + uitreiking groene loper                       
       Magazine Vechtdal
21.15 uur workshopronde 2
22.00 uur  afsluiting

Hoe betrek ik anderen bij mijn idee?
De Buurtontdekkers zijn gespecialiseerd in buurt-
werk en altijd op zoek naar goede ideeën van bewo-
ners. Een goed idee is vaak het begin van een mooi 
proces gericht op sociale verandering in de buurt. 
Hoe doe je dat op creatieve en innovatieve wijze? 
Hoe creëer je draagvlak voor jouw idee? Hoe zorg je 
voor de gewenste impact? De Buurtontdekkers de-
len in deze workshop hun inzichten, kennis en kunde 
vanuit de buurten waar zij werken. Zij inspireren jou 
hoe jij jouw idee een stapje verder kunt brengen. 
www.debuurtontdekkers.nl

Crowdfunding voor burgerinitiatieven
Crowdfunding kan initiatieven een boost geven. 
Met geld,  mensen en publiciteit. Crowdfunding is 
niet gemakkelijk en vraagt een gedegen voorberei-
ding. Tijdens deze workshop laat Micha van de Wa-
ter, crowdfundingexpert van Move Your Crowd zien 
dat crowdfunding veel meer oplevert dan alleen het 
benodigde bedrag voor het uitvoeren van het pro-
ject. Hij vertelt wat er nodig is voor een succesvolle 
 campagne en deelt hij hoe je je optimaal kunt voor-

slotdagdonderdag 7 oktober - vervolg


