
‘De activiteiten in ons dorpshuis lopen terug, wat nu?’

‘Burgerparticipatie is nu de trend, maar hoe dan?’

Tijd voor De Grote Optrommelactie! 
De methodiek ‘De Grote Optrommelactie’ is  
bewezen effectief. De acties zijn al minstens  
20 keer uitgevoerd in diverse dorpen en  
buurten in het noorden en oosten van het 
land. De respons is altijd meer dan 75%, een        
teken dat de aanpak aanspreekt bij bewoners. 
Het lijkt zo simpel: van deur tot deur met een 
koektrommel en een lijstje met vragen. Maar 
het gaat om veel meer. 

Het is een uitgekiende stapsgewijze methode 
die, door het verzamelen van meningen,  
ideeën, knelpunten en vooral ook inzet van 
inwoners van een dorp of buurt, zijn vruchten 
afwerpt. Door het doorgeven van de   
(op)trommels ontstaat er ook gezamenlijkheid. 
Het contact met buurtgenoten is doorgaans  
bevorderd en in de vervolgstappen ontstaat 
meer sociale samenhang in buurt of dorp.

Herken je deze vragen? Speelt dit bij jouw 
vereniging, buurtorganisatie of dorpsbelangen? 
Niet vreemd, want burgerparticipatie is best een lastige. Want hoe doe 
je dat dan? Op een vergadering komen vaak alleen de mensen die al 
betrokken zijn. En je wilt graag van zo veel mogelijk mensen horen wat 
ze vinden van het wonen en leven in hun buurt of dorp. Bovendien wil je 
ze ook betrekken bij het vervolg: meer activiteiten, meedenken en  
meedoen aan activiteiten of buurtverbetering. 

‘Mensen maken de samenleving’
06-51346655

‘Als vereniging willen we meer leden, hoe pakken we dat aan?’

De Grote OptrommelactieDe Grote Optrommelactie
‘Bewoners aan de slag’‘Bewoners aan de slag’



Bewoners aan zet
De Grote Optrommelactie is een doelgerichte 
aanpak waarin stap voor stap gewerkt wordt 
aan thema’s zoals leefbaarheid en duur-
zaamheid en altijd ondersteund door een 
werkgroep van inwoners en/of betrokkenen. 
Zij zorgen voor de verspreiding, zorgen voor 
draagvlak en verwerken de uitkomsten. Een 
terugkoppeling naar buurt of dorp is stan-
daard. Op deze manier betrek en activeer 
je mensen bij maatschappelijke thema’s, 
vergroot je het draagvlak en kom je tot een 
duurzame aanpak in een buurt of dorp.

Buurtwerk kan een Optrommelactie verzorgen op maat. Ook kunnen 
we adviseren op welke wijze de financiering rond te krijgen.

Meer informatie? 
www.optrommelen.nl                                 
T 06 51346655 
E info@optrommelen.nl

Een vrijblijvende afspraak is altijd mogelijk!

Opbouwwerkers ter ondersteuning
De ondersteuning ligt bij de Optrommelaar, 
een ervaren buurtwerker/opbouwwerker die 
vanuit Buurtwerk Nederland wordt ingezet. 
Ook is er de mogelijkheid, met coaching van 
Buurtwerk, dat lokale professionals de  
coördinatie verzorgen. 

Bewoners aan de slag
Het uitgangspunt is altijd dat bewoners zelf de 
handen uit de mouwen steken. Het motto van 
Optrommelen is dan ook: ‘Bewoners aan de 
slag!’ 


