
   
Den Andel, 29 november 2019 

Dialogen in het Dorpshuis 
Onder die naam beproefden wij in Den Andel een nieuwe werkmethode. Hoe krijg je "een 
representatieve groep bewoners om tafel? Hoe bereik je ze, ook die zwijgende meerder-
heid? Hoe breng je burgers in beweging voor een wijkaanpak? Synthetron, Pentascope en 
Klimaatavontuur bundelden krachten om het participatie vraagstuk aan te pakken. En waar 
kun je beter toetsen of dat werkt dan in het hart van het aardbevingsgebied? 


Wat we met elkaar gemeen hebben, is de liefde voor een goed gesprek, waarin ieder tot zijn 
recht komt. In de werkmethode ‘Dialoog in het Dorpshuis’ combineren we de slimme soft-
ware van Synthetron, de participatie- en verduurzamingskennis van Klimaatavontuur, de 
veranderkunde van Pentascope en onze gezamenlijke expertise om een goede dialoog 
vorm te geven en te begeleiden. De combinatie van online en offline, virtueel en fysiek, 
geeft fundering, verbreding én verdieping aan het gesprek. We wisten dat het zou werken, 
dat hadden we los van elkaar en in andere gremia al bewezen. 


Maar konden we dat ook aannemelijk maken voor onze klanten? De proef op de som, dus! 
#hoedan? We organiseerden een proeverij.




Leren van de case van Den Andel 

Den Andel is de woonplaats van Engbert Breuker, oprichter en hart van leer en ontwikkel-
bedrijf Pentascope. Engbert belichaamt ervaringsleren en brengt de kracht van de bottom 
up beweging in de praktijk. Den Andel is een dorp van 500 inwoners, en daarmee qua 
schaalgrootte vergelijkbaar met de stadswijk waar ik woon. Ook in Den Andel was het voor 
Engbert als aanvankelijke buitenstaander een kwestie van lange adem, blijven proberen en 
de aanhouder die wint.  Werkende principes leer je werkenderweg volgens Engbert, en ver-
schillen ook van gemeenschap tot gemeenschap. Zo bleek dat mailen aan alle dorpsgeno-
ten - best transparant zou je denken - niet in dank wordt afgenomen, maar het Youtube ra-
diokanaal door vrijwel iedereen wordt beluisterd... Gemeenschapshuis en voormalig school 
De Holm, waar we onze proeverij houden, blijkt niet het Dorpshuis, maar (be)staat ernaast, 
evenals de kerk. Alle drie de huizen geven toegang tot een keur aan gemeenschapsactivi-
teiten die samen de gemeenschapszin tot bloei brengen. Wat maakte nou dat Engbert in 
zijn eigen woonplaats aan de slag ging? Engbert wil mensen stimuleren om hun eigen leef-
omgeving een stukje mooier te maken. In De Holm faciliteren de dorpsgenoten nu dat wat 
hun mede dorpsgenoten aandragen: overleg, verkoop, yoga, en buiten in de tuin een open-
luchtmuseum over de geschiedenis van de streek. “Expedities, noemen we dat.” In Den 
Andel en bij Pentascope leeft Engbert wat hij ervaart dat klopt: De werkelijke waarde is lief-
de: als je dat weggeeft, krijg je het dubbel terug. Als je geld weggeeft, ben je het kwijt. In 
Den Andel bouwen we aan liefdevolle relaties, het netwerk is een netwerk van aandacht. 
Engbert kwam in 2000 in Den Andel wonen, in 2007 begon hij te snappen hoe het hier 
werkt. “Het duurt lang voordat je mensen meekrijgt. Ik deelde mijn droom: mensen op pas-
sie en talent inzetten en dat faciliteren en met werkvormen ondersteunen. We bouwden aan 
het netwerk, in 2017 herschreven we het dorpsplan en in 2018 kochten we het voormalig 
schoolgebouw.” Hoe doet Engbert dat? Meer feiten vind je in de bijgevoegde presentatie. 
Het geheim van Engbert zit ‘m in de cocktail van creatieve werkvormen en oprechte liefde-
volle aandacht. Hijzelf noemt het ‘aanwakkeren van haardvuurtjes’.


“De combinatie 
van online en of-
fline, virtueel en 

“De werkelĳke waarde is 
liefde: als je dat 
weggeeft, krĳg je het 
dubbel terug.” 
Engbert Breuker



Zowel voor de deelnemers als voor ons was het de 28e een proeverij. Die startte met het 
verhaal uit de praktijk van Engbert over communitybuilding in Den Andel, en Engbert’s ei-
gen vragen voor de dialoog die we daarna ingingen: want hoe komen wij als netwerk in Den 
Andel nou te weten wat er breder leeft en speelt in het dorp? Een maandelijkse info avond 

werkt niet. Wij bereiken hen met verhalenvertellers en Radio DHDA, maar hoe bereiken zij 
ons - hoe vangen wij het gezamenlijke representatieve geluid?


Dat beproefden we de rest van de middag, waar Leo Dijkema ons meenam in de mogelijk-
heden van online grote groepsinterventies, met live en virtuele deelnemers, waarna onze 
deelnemers op locatie in kleine groepjes aan de slag gingen met een eigen casus en de op-
brengsten van de chatsessie. 



Dialoog op je tablet 

Hoe werkt dat nu, zo’n Synthetron sessie? Met Synthetron software ga je in een live chat 
van ca een uur (wij proefden aan de mogelijkheden in een halfuur) in kleine groepjes in ge-
sprek. Dat kan tot 1000 deelnemers tegelijk. Je geeft eigen antwoorden op -open(!) - vra-
gen, en geeft een waardering aan de opmerkingen van anderen. Antwoorden die veel waar-
dering krijgen, schieten als ‘nieuw’ antwoord door naar een ander gespreksgroepje - eens 
kijken wat voor waardering ze daar oogsten. Zo ontstaat een beeld van wat er leeft in de 
totale groep. Hoe weet je nou of je in Synthetron een representatieve afspiegeling hebt van 
de wijk? Vroegen de deelnemers aan Leo: “Door wie je uitnodigt en door naar achtergron-
den te vragen. En in de chat zie je het terug want Stokpaardjes die niet gedragen worden, 
krijgen minder steun.”


Onze vraag in de Synthetron was: welke ervaring heb jij met communitybuilding en wat 
werkte er wel en niet? Een vraag dus naar werkende principes. De 15 deelnemers (14 in de 
zaal, één elders) wisten in een half uur 95 ideeën uit te wisselen en te beoordelen.


Voorbeelden van uitkomsten uit de Synthetron - werkende principes die veel waardering 
kregen in de groep - waren: Zorg dat er vanaf het begin veel mensen kunnen aansluiten, ga 
uit van wat leeft in de wijk en bouw daarop voort, keep it simpel en heb vertrouwen in de 
mensen, coach op intrinsieke motivatie, ga op zoek naar het gouden ei  en ‘verleid’ be-
stuurders vooraf om mee te gaan in een participatieve aanpak.




De output ging mee in de live gesprekken die daarop volgden: de deelnemers wisselden in 
hun groepje (van 5) hun vraagstukken uit en kozen er 1 om verder te onderzoeken: hoe zou 
jij dit vraagstuk aanpakken: Hoe betrek je jongeren bij het dorpshuis? Hoe benut je ook de 
minderheidsgeluiden in je wijkaanpak? Waren voorbeelden van vragen die in de live dialoog 
verder werden uitgewerkt. We gaven de deelnemers ook de principes mee van een goed 



gesprek: luister naar elkaar om te begrijpen, onderbreek elkaar niet, en maak een rondje 
zodat iedereen aan bod komt.


De conclusies aan het einde van de middag: steevast horen we natuurlijk hoe leuk het is om 
met je peers aan een concreet vraagstuk te mogen werken. Dat is altijd een meerwaarde en 
hét kado van onze bijeenkomsten: je inspireert elkaar en komt elk een stap verder. We kre-
gen bevestiging op onze aanpak: de combinatie van online en offline dialoog werd begre-
pen en gewaardeerd. De deelnemers hadden ervaren dat je zo de dialoog kunt verbreden 
en verdiepen.


En... we hebben ook dingen niet kunnen beproeven - want hoe krijg je nou die bewoners in 
die chatsessie? Dan is het ideaal om samen te werken met de gemeente en ze allemaal met 
een brief uit te nodigen. Je kunt ook huis aan huis gaan met de enquete app van Synthetron 
op je tablet. Of je gebruikt social media. Jongeren bereik je volgens de aanwezigen via 
snapchat en tictoc...


Ook wij leerden ervan: want op het laatste moment besloten we om de groepjes zelf de dia-
loog te laten doen, zonder ons als gespreksleider, met de dialoogregels op zak. Lukte dat in 
deze groep ervaren gespreksleiders? Nee, we zijn allemaal de kinderen van de tandarts: in 
de evaluatie kregen we terug dat ze hun eigen enthousiasme toch met ze op de loop was 
gegaan en dat ze toch een gespreksleider hadden moeten aanwijzen. En dat is nou erva-
ringsleren. Wij waren er blij mee. En het smaakt naar meer: we gaan deze proeverij het ko-
mend jaar nog een paar keer organiseren, met een lokale gastheer voor het verhaal uit de 
eigen omgeving. De volgende keer bij jou?


Ben je nieuwsgiering geworden, wil je meer weten over deze aanpak, neem dan contact 
op met Henk Pieter Bouma (henkpieter.bouma@pentascope.nl, (06) 51 41 91 05) en Engbert 
Breuker van Pentascope (breuker@pentascope.nl , 
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