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Studiedag 
Veerkrachtige dorpen



beelden zeggen meer dan…





Het project





Aanleiding

Kerkgebouwen in Vlaanderen: uitdagingen en opportuniteiten!

- Dalende aantal kerkbezoekers

- Rationalisering kerkdiensten -> minder diensten, minder kerken 

- Onderhouds- en renovatiedruk op gebouwen

 2056 kerken verspreid over 300 gemeenten!!!

Wat hiermee doen in de toekomst?



…in een dorp



KERKGEBOUW een opportuniteit?!

Kerkgebouw als actieve plek in 
het dorpsleven



Het project Kerk als dorpsknooppunt

Centrale vragen:

- Hoe kan een kerkgebouw bijdragen tot een veerkrachtig dorp?

- Hoe een kerkgebouw (opnieuw) een centrale functie geven in 
een dorp?

Doelstelling: Participatieve methodiek ontwikkelen en testen, 
leidend tot:

- Visie voor de toekomst van het kerkgebouw

- vanuit noden en behoeften dorpsgemeenschap

- breed gedragen en realistisch

- met realisatie quickwin als eerste stap

- met stappenplan voor toekomst.



Pilootcases: Sint-Jozef en Braken

Sint-Jozef (Rijkevorsel) (filmpje)            Braken (Wuustwezel)



Kapel Braken (Wuustwezel)

Een loopje door het proces…



FAQ Braken

Gehucht in Wuustwezel

1 410 inwoners (2015)

2,5km van kernen Wuustwezel 
en Loenhout

Kapel en basisschool als kern

Geen verdere gemeenschaps-
voorzieningen of horeca

Specifieke context: Veel landbouw en  
buitenlandse (seizoens)arbeiders



speelplek

school

school

kapel



Kapel O.L. Vrouw Middelares

Gebruik kapel

- één dienst per week 
(effectief eredienst: één per maand)
Gemiddeld aantal bezoekers: 30

- Repetitieruimte koren

- ‘t Klaske (clublokaal Notenkrakers)

- Activiteiten school

- Occasioneel iets anders

Uitdagingen

- Dalend aantal vrijwilligers

- Gaan de diensten blijven? Voorlopig wel, maar…

- Enkele investeringen noodzakelijk

- Besef: als we nu niets doen, is het over enkele jaren afgelopen



Het traject

1. Opstart kerngroep

2. Analyse van het dorp

3. Startmoment

4. Vier werksessies (+ busuitstap)

5. Kerngroep aan zet

6. Toonmoment 

7. Nazorg



Opstart kerngroep

Lokale groep die proces opvolgt en 
lokaal mee uitdraagt. Bestaande uit:

• Kapelanie Braken

• gemeente

• School

• Koor 



Analyse van het dorp: 
dorpenmonitor Braken



Startmoment: 
Ontdek het project



Werksessie 1: 
Ontdek het project



Werksessie 2: 
Context-
verdieper



Werksessie 3: 
Ideeënverbeelder



De bus op!



Werksessie 4: 
Quickwinplanner



Kerngroep aan zet



Toonmoment



Nazorg



- Tussentijdse terugkoppelingen met belangrijke 
stakeholders zoals bisdom Antwerpen, Dekenale 
werken Essen…

- Aandacht voor specifieke thema’s zoals 
erfgoedwaarde gebouw + roerend erfgoed

- Steeds meer activiteiten, taken en 
verantwoordelijkheden bij kerngroep – groei in rol 
stimuleren

- Communicatie naar stakeholders

Doorheen dit traject:



Conclusie voor kapel Braken

• Nevenbestemming – waarbij huidig programma behouden 
blijft, maar de kapel ook ingeschakeld wordt als een 
buurthuis voor tal van gemeenschapsvormende activiteiten. 
Structureel aantrekken functies mobiel dienstencentrum 
met wekelijks ontmoetingsmoment. 
Op korte termijn ondergebracht als: nevengebruik

• Geen nieuwbouw, maar renovatie  Toekomstgericht 
gekeken hoeft er helemaal geen extra ruimte te zijn! 
Multifunctioneel gebruik van de bestaande ruimten is 
voldoende!

Opstart Grenzeloos Braken door de kerngroep 
(dagelijks beheer, aanpassingswerken,…)



Lessons learned



Kracht van participatief werken

1. Vanaf de start van onderuit werken

2. Procesbegeleider: onbevangen blik

3. Wensen van gebruikers centraal

4. Lokale gevoeligheden en opportuniteiten worden 
zichtbaar gemaakt

5. Kansen om lokale dynamiek en eigenaarschap op gang 
te brengen

 Goede start voor een traject!



Belangrijke lessen

1. Bril van de expert is ook nodig. Liefst 
gecombineerd  iedereen in bad op het 
juiste moment! 

2. Proces stopt niet: afbouw van 
procesbegeleiding start al aan het begin, 
niet tijdens nazorgfase.

3. Goed stakeholdersmanagement met 
voldoende terugkoppeling is belangrijk. 
Sterkste signaal komt vanuit kerngroep!
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