
 
 
 
 
 
 

Bidbook ‘Festival Dorpen van Nu’ (werktitel) 
 
Aanleiding 
Landelijke gebieden met hun kleine gemeenschappen bieden voor veel hedendaagse 
uitdagingen een bron van inspiratie en oplossingen. De ‘kracht van het dorp’ is bijvoorbeeld 
te vinden in hechte sociale structuren en innovatief ondernemerschap, het leven in en met de 
natuur en de verbondenheid met de woonomgeving. Dat besef groeit bij zowel stedelingen 
als mensen in de kleinere gemeenten en dorpen zelf. Hoe kunnen we deze kwaliteiten 
inzetten bij het oplossen bij de grote uitdagingen van nu als de klimaatverandering, de 
woningbouwopgave, de hervormingen van de landbouw en de energietransitie? En hoe 
kunnen we tegelijkertijd vanuit die kracht problemen te lijf gaan die in dorpen en hun 
omgeving spelen? 
 
Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is voornemens op donderdag 25 juni 2020 
(richtdatum) het eerste Festival Dorpen van nu te organiseren: een congres in festivalvorm 
waarin de kracht van het dorp en de streek centraal staat. Qua thematiek komen de 
(relevante) interbestuurlijke opgaven aan bod. Uiteraard is er ook aandacht voor andere 
uitdagingen, zoals leegloop en vergrijzing, afnemende algemene voorzieningen, de 
energietransitie, verduurzaming van de landbouw en ondermijning. De thematieken zullen in 
samenspraak met de gastgemeente worden vastgesteld, waarbij zowel de lokale kleuring als 
de herkenbaarheid voor kleine gemeenschappen en omliggende regio’s in het hele land 
worden meegewogen. 
 
Waar de Dag van de Stad (www.dedagvandestad.nl) gaat over de uitdagingen en 
oplossingen voor de steden, gaat deze dag over de rest van Nederland. Om gemeenten die 
ieder op een eigen manier te maken hebben met de borging van hun eigen identiteit en de 
verhouding tot de nabijgelegen stad, maar ook om kleine dorpsgemeenschappen in 
krimpregio’s.  
 
Werktitel festival 
Wij hanteren de werktitel Festival Dorpen van Nu, maar staan uiteraard open voor eventuele 
andere prikkelende benamingen. Heeft u een suggestie? Benoem deze dan in uw bidbook.  
 
Doel en doelgroep 
Festival Dorpen van Nu wil het zelfbewustzijn van de kracht van gemeenten op het platteland 
(en daarbinnen dorpsgemeenschappen) een flinke boost geven. Het festival biedt nieuwe 
inzichten, zet aan tot het nadenken over nieuwe oplossingen en brengt mensen met 
eigenzinnige vragen en oplossingen bij elkaar. 
 
Politici (lokaal en landelijk), bestuurders (lokaal, provinciaal, landelijk, koepels) en 
ambtenaren worden uitgedaagd om plattelandsvraagstukken vanuit verschillende disciplines 
samen te benaderen. Het streven hierbij is maximaal 600 deelnemers te trekken.  
 
Datum festival 
De streefdatum voor het festival is donderdag 25 juni 2020, af te stemmen op de wensen van 
de gastgemeente en data van andere evenementen voor dezelfde doelgroep. 

http://www.dedagvandestad.nl/


Waarom in úw gemeente of regio? 
De organisatie van het festival wil nadrukkelijk samenwerken met een gemeente of regio 
waar deze vraagstukken en kansen de praktijk van alledag vormen. Samen geven we 
betekenis en diepte aan de dag. Als uw gemeente/regio zich kandidaat stelt als 
landingsplaats voor het festival Dorpen van Nu bestaat de kans dat uw dorpsomgeving één 
dag volop in de aandacht staat bij gemeenten in het hele land; een ongekende mogelijkheid 
om de kracht van úw dorp over het voetlicht te brengen. Daarbij kunt u een sterke inbreng 
leveren bij de vaststelling van inhoudelijke thema’s die het programma kleur geven. Het 
festival biedt u de kans om lokale ondernemingen, maatschappelijke initiatieven en andere 
projecten op het gebied van woningbouw, landbouw, klimaat, energie et cetera te 
presenteren. En waar u nog geen oplossingen voor uitdagingen heeft gevonden, kunt u 
samen met (ervarings)deskundigen mogelijke richtingen aftasten. Al met al een uniek en 
krachtig podium, met landelijke exposure voor uw uitdagingen, kansen en oplossingen. 
Daarbij kunt u ervan op aan dat u zinvolle contacten kunt leggen met zowel gemeenten uit 
het hele land als vertegenwoordigers uit Den Haag.  

Kandidaatstelling gastgemeente 
Geïnteresseerde gastgemeenten kunnen zich kandidaat stellen door een bidbook in te 
dienen. Wanneer u van plan bent het bidbook in te dienen, neemt u dan van tevoren contact 
op met Marc Gerritsen van VNG Congressen via Marc.Gerritsen@vng.nl 
of Ivana.Martinovic@vng.nl, of bel 070-3738270. Marc of Ivana staan u dan namens het 
organisatiecomité van het IBP graag te woord voor mogelijke aanvullende vragen. 

Gevraagd wordt: 
• Een inspirerende festivallocatie, met een plenaire ruimte voor 600 deelnemers en

met voldoende parkeergelegenheid in de buurt.
• Vier op loopafstand van elkaar gelegen dialoogruimten voor ongeveer 150

mensen. De ruimtes mogen hierin variëren, als de optelsom van de beschikbare
plaatsen maar 600 is. Te denken valt aan bijvoorbeeld een dorpshuis, een aula in
een school, een boerenschuur, een sporthal, een grote ruimte in een opvang voor
asielzoekers, een kazerne, etc.

• Een geschikte buitenruimte, liefst waar ook de andere gebruikte gebouwen staan.
• Indien nodig een vergunning voor het festivalgebruik van de ruimtes (inclusief

parkeren, amusement met muziek overdag en indien nodig voor de excursies in
het ochtendprogramma voor early birds).

• Vrijwilligers voor excursies en workshops in de ochtend, tot tien uur. Voor
aanvang van het festival is er een speciaal programma voor ‘vroege vogels’. Te
denken valt aan: met een ongediertebestrijder op pad, met de recherche naar een
verlaten drugslab, met de brandweerwagen langs recente brandhaarden en een
bezoek aan een buurthuis dat inwoners samen draaiende houden, et cetera.
Uiteraard heeft iedere gemeente zijn eigen successen en uitdagingen die hierbij
getoond kunnen worden. Zo leren deelnemers de uitdagingen en oplossingen in
het dorp al direct kennen. We maken het aantal deelnemers aan deze
‘dorpssafari’s’ afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

• De gastgemeente vaardigt in het organisatiecomité van het festival een
vertegenwoordiger af (ongeveer zes bijeenkomsten in Den Haag, eventueel ook
een of twee keer te houden in de gemeente). Deze persoon is de contactpersoon
en actieve projectmedewerker vanuit de gemeente. Hier dient FTE voor
vrijgemaakt te worden door de gemeente.

• Graag gaan wij samen met de gastgemeente in gesprek over de verdere invulling
van het festival. Te denken valt aan het inrichten van een aantal stands op de
dorpsmarkt, het hosten van een paar dialoogsessies, het aanreiken van een voor
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de doelgroep interessante persoon voor een lezing, een creatieve act op het 
buitenterrein, et cetera. 

• Bestuurlijk en ambtelijk commitment van de gastgemeente. 
• Vanwege een beperkt budget financiert de gastgemeente de benodigde locaties 

en afsluitende borrel.  
 
Uw kandidaatstelling wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
 
Wilt u zich liever samen met andere gemeenten kandidaat stellen, dan kan dat ook. Met 
name voor het vroege vogels-programma en specifieke inhoudelijke bijdragen kan dat 
prachtig uitpakken. We streven echter wel naar een compact festivalterrein, met locaties op 
loopafstand. 
 
 
Opzet bidbook 
Het verzoek is de onderstaande volgorde aan te houden. 

• Namens welke gemeente(n) of regio dient u dit bidbook in? 
• Wat is de (directie) aanleiding om het festival te willen organiseren? 
• Welke ruimtes worden aangeboden inclusief beschrijving en foto’s? 
• Wat zijn de eventuele OV-mogelijkheden voor de aangeboden locaties? 
• Aan welke mogelijke excursies en vrijwilligers denkt u? 
• Wat is denkt u het onderscheidend vermogen van uw kandidaatstelling? Hoe 

komt dat tot uitdrukking? 
• Welke ideeën heeft u voor inhoudelijke thema’s en casuïstiek die in het 

programma behandeld kunnen worden? 
• Overige creatieve ideeën die het doel en de beoogde sfeer van de dag 

ondersteunen worden op prijs gesteld. 
• Welk budget is beschikbaar voor de benodigde ruimtes en afsluitende borrel, 

exclusief de benodigde personele inzet? 
 

 
Beoordeling en planning 
Het digitale bidbook dient uiterlijk vrijdag 10 januari ingediend te zijn via 
marc.gerritsen@vng.nl en Ivana.Martinovic@vng.nl. Het programmateam van het IBP 
beoordeelt na inzending de verschillende bidbooks en geeft medio januari uitsluitsel over het 
winnende bidbook. Het programmateam kijkt uit naar de samenwerking met de uiteindelijke 
gastgemeente, op weg naar een geslaagde eerste editie van Dorpen van Nu! 
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