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VOORWOORD

Bent u onderdeel van een plattelandsgemeente die ‘slimmer’ wil worden, of steunt u plattelandsgemeenten 
om slimmer te worden, dan is deze gids iets voor u. Deze gids is ook iets voor u als u gewoon wat beter 
wilt begrijpen wat het concept ‘slimme dorpen’ inhoudt: wat wordt bedoeld met slim en wat met 
dorp? De gids is het resultaat van twee jaar intensief samenwerken met plattelandsgemeenschappen 
in heel Europa in het kader van het project ‘Eerste voorbereidend initiatief met betrekking tot slimme 
plattelandsgebieden in de 21e eeuw’ (Smart Rural 21).1 Het project had tot doel plattelandsgemeenschappen 
in heel Europa te ondersteunen bij de experimentele ontwikkeling en uitvoering van hun strategieën rond 
slimme dorpen, en op basis van dat proces conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Eenentwintig 
plattelandsgemeenschappen met uiteenlopende kenmerken werden in heel Europa geselecteerd om 
steun te ontvangen voor hun strategieontwikkeling en -uitvoering via het project Smart Rural 21. Door 
de grote belangstelling van plattelandsgemeenschappen om deel te nemen, werden ook meer dan 100 
andere plattelandsgemeenschappen (de zogenaamde ‘Come Along!’-dorpen) bij het project betrokken via 
verschillende uitwisselingen tussen dorpen en capaciteitsversterkende initiatieven.

Het project en de gids hebben hetzelfde uitgangspunt gehad: ze zijn bedoeld voor 
plattelandsgemeenschappen. Smart Rural 21 heeft vanaf het begin met gemeenschappen samengewerkt 
en zich vanaf de ontwikkeling van de strategie tot de uitvoering van slimme oplossingen op de behoeften 
van de gemeenschappen gericht. Deze gids bouwt voort op de ervaring van de samenwerking met 
gemeenschappen, hun feedback, uitdagingen en verwezenlijkingen in het proces. Door middel van de gids 
delen we de ervaring die tijdens het project opgedaan werd, en maken we die toegankelijk voor een breed 
geïnteresseerd publiek om ook zoveel mogelijk vruchten van het proces te plukken.

Deze gids is niet bedoeld als een complete handleiding om de overgang naar een ‘slim dorp’ te maken. 
Hij is veeleer bedoeld om een kader te bieden, de belangrijkste lessen te belichten en de juiste bronnen en 
middelen aan te wijzen voor geïnteresseerde gemeenschappen. Als u zelf wilt werken aan de ontwikkeling 
van een slim dorp, zult u dieper moeten graven in de beschikbare bronnen en de hulpmiddelen moeten 
aanpassen aan uw eigen behoeften. Wij hopen dat de gids u hierbij op weg helpt!

Edina Ocsko (projectcoördinator) namens het Smart Rural 21-team

1 Een project met een looptijd van 2,5 jaar, gefinancierd door de Europese Commissie (DG AGRI) en geleid door de E40-groep
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1. WAT IS EEN SLIM DORP?
Hoewel er de afgelopen decennia veel slimme 
dorpen ontstaan zijn, is het concept slimme dorpen 
zelf een relatief nieuw concept dat voor het eerst 
‘officieel’ geformuleerd werd via het EU-initiatief met 
betrekking tot slimme dorpen (‘EU Action for Smart 
Villages’) in 2017 van de Europese Commissie, op 
initiatief van het Europees Parlement. In datzelfde jaar 
richtte het contactpunt van het European Network for 
Rural Development (ENRD) zijn themawerkgroep met 
betrekking tot slimme dorpen op, om de uitwisseling 

tussen belanghebbenden over het nieuwe concept 
te vergemakkelijken. Tussen 2018 en 2019 startte de 
Europese Commissie het proefproject met betrekking 
tot slimme ‘ecosociale’ dorpen met als doel een 
alomvattende definitie van slimme dorpen te geven, 
en relevante goede praktijken en casestudies te 
identificeren. Het is belangrijk om te onthouden dat 
elke lidstaat een eigen definitie van slimme dorpen kan 
hebben, die aangepast is aan de nationale context.2

De definitie van slimme dorpen (zoals 
die vastgesteld is in het kader van het 

proefproject met betrekking tot slimme ecosociale 
dorpen) luidt als volgt: “Slimme dorpen zijn 
gemeenschappen in plattelandsgebieden die slimme 
oplossingen ontwikkelen om de uitdagingen in 
hun plaatselijke context aan te pakken. Ze bouwen 
voort op bestaande plaatselijke sterke punten 
en mogelijkheden om een proces van duurzame 
ontwikkeling van hun grondgebied op gang te 
brengen. Ze steunen op een participatieve aanpak 
om hun strategieën ter verbetering van hun 

economische, sociale en milieuomstandigheden 
te ontwikkelen en uit te voeren, met name door 
innovatie te bevorderen en oplossingen te benutten 
die de digitale technologieën bieden. Slimme dorpen 
profiteren van de samenwerking en allianties met 
andere gemeenschappen en actoren in plattelands- 
en stedelijke gebieden. Bij het opzetten en 
uitvoeren van strategieën rond slimme dorpen kan 
voortgebouwd worden op bestaande initiatieven 
en kunnen verschillende openbare en particuliere 
financieringsbronnen aangeboord worden.

Het 1e voorbereidend initiatief met betrekking tot 
slimme plattelandsgebieden in de 21e eeuw, het 
project Smart Rural 21 (december 2019 - november 
2022), had tot doel de definitie om te zetten in een reële 
context door dorpen in heel Europa te ondersteunen 
bij de ontwikkeling en uitvoering van strategieën 
rond slimme dorpen. Het 2e voorbereidend initiatief 
met betrekking tot slimme plattelandsgebieden 

in de 21e eeuw, het project Smart Rural 27, ging in 
2020 van start (en loopt tot eind 2023) met als doel 
doeltreffende steunkaders voor slimme dorpen in heel 
Europa te ondersteunen, door middel van analytisch 
werk, door informatie te delen (zowel over slimme 
plattelandsgemeenschappen als over steun voor slimme 
dorpen) en door een waarnemingscentrum voor slimme 
dorpen op te richten.

Het concept slimme dorpen is aantrekkelijk, maar een 
uitdaging als het gaat om de precieze interpretatie 
en uitvoering van de definitie. Twee elementaire 

vragen die vaak gesteld worden in verband met 
slimme dorpen, zijn ‘wat is slim’ en ‘wat is een dorp’. 
Laten we met de laatste vraag beginnen.

GESCHIEDENIS VAN HET CONCEPT SLIMME DORPEN VAN DE EU

EU-initiatief 
met be-

trekking tot 
slimme dorpen

ENRD-
themawerk met 
betrekking tot 
slimme dorpen

Proefproject met 
betrekking tot 
slimme ecoso-
ciale dorpen

1e voorbereidend ini-
tiatief met betrekking 

tot slimme plattelands-
gebieden in de 21e eeuw

2e voorbereidend ini-
tiatief met betrekking 

tot slimme plattelands-
gebieden in de 21e eeuw

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Zie ook de informatiebladen van de lidstaten voor nationale definities.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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In de definitie van slimme dorpen van het proefverslag 
met betrekking tot slimme ecosociale dorpen wordt 
voorgesteld om de OESO- of EUROSTAT-typologie 
van plattelandsgebieden in aanmerking te nemen 
bij de bepaling van wat plattelandsgemeenschappen 
zijn. De typologie deelt gemeenten in de categorieën 
‘platteland’, ‘stad/voorstad’ of ‘grote stad’ in. In de 

context van slimme dorpen is het zinvol om naar 
gemeenten (of plattelandsgemeenschappen 
binnen het gemeentegebied) te kijken die bij 
‘plattelandsgebieden’ en in sommige gevallen bij 
‘steden en voorsteden’ ingedeeld zijn.

1.1 WAT IS EEN DORP?
De definitie verwijst naar gemeenschappen in 
plattelandsgebieden, wat een neutralere term is 
dan dorp, aangezien ‘dorp’ in sommige gevallen 
beperkend kan zijn en/of niet geschikt is om de 
plattelandsgemeenschappen in een bepaalde 
nationale context te beschrijven. In deze gids gebruiken 
we meestal de term ‘plattelandsgemeenschappen’ in 
plaats van ‘dorpen’. De term slimme dorpen wordt 
echter gebruikt om naar het concept zelf te verwijzen.
De vraag die vaak gesteld wordt, is hoe groot 
of klein een gemeenschap volgens het concept 
slimme dorpen kan zijn, en of het soort gebied 

waarin die gemeenschap ligt (bv. afgelegen of 
dicht bij de stad) van belang is. Over het algemeen 
zijn er geen specifieke beperkingen of restricties 
en bovendien geven de geselecteerde Smart 
Rural 21-dorpen3 in dit opzicht blijk van een grote 
diversiteit (zie onderstaande grafieken). De grootste 
plattelandsgemeenschap onder de geselecteerde 
Smart Rural 21-dorpen is Mouans-Sartoux (FR) met 
ongeveer 10 000 inwoners; de kleinste is Ostana (IT), 
gelegen in een bergachtig gebied in de Alpen, met 
ongeveer 50 permanente inwoners.

3 In het kader van het project Smart Rural 21 werden 21 dorpen geselecteerd om via het project steun te ontvangen voor de   
 ontwikkeling van strategieën rond slimme dorpen en de uitvoering van slimme oplossingen.

Eerste voorbereidend initiatief met betrekking 
tot slimme plattelandsgebieden in de 21e eeuw

0

2

4

6

8

<500 500-1000 1000-1500 1500-3000 3000-5000 5000-10000 >10000

Grootte van geselecteerde Smart Rural 21 ‘dorpen’  
naar bevolking aantallen

0
2
4
6
8

10

Bergen Binnenland Eilanden of kust Grensgebieden

Belangrijkste soorten gebieden van de SR21-dorpen

https://www.smartrural21.eu/villages/mouans-sartoux_fr/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
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1.2 WAT IS SLIM?
Innovatie is een van de belangrijkste kenmerken van 
slimme dorpen. Over het algemeen wordt innovatie in 
gang gezet door de behoefte en de drang om iets te 
veranderen, vanuit het verlangen om een specifieke 
uitdaging aan te pakken.
Hoewel er in de context van plattelandsontwikkeling 
verschillende definities van ‘innovatie’ bestaan,4 
heeft innovatie geen duidelijke definitie in de context 
van slimme dorpen. Dat is niet verwonderlijk, want 
innovatie is echt moeilijk te definiëren in een territoriale 
context. Of een oplossing innovatief is, hangt sterk 
afvan de specifieke context waarin die oplossing 
toegepast wordt. Daarin ligt ook meteen de uitdaging 
om de mate van innovatieviteit te bepalen. Iets dat in 
de ene plaatselijke gemeenschap gebruikelijk is, kan 
immers in een andere gemeenschap volkomen nieuw 

zijn. Daarom moet 
innovatie altijd in een 
eigen (plaatselijke) 
context gezien worden. 
Hoe dorpen de juiste 
innovaties kunnen 
identificeren, wordt 
verder besproken in 
punt 3.2.

Zeggen dat ‘slim’ 
hetzelfde is als ‘digitaal’, 
zou ogenschijnlijk 
helpen het probleem 
op te lossen omdat 
iedereen dan 
een gemakkelijk 
r e f e r e n t i e p u n t 
(‘criterium’) zou hebben 
om te weten of hij of zij al dan niet iets ‘slims’ aan het 
doen is. Iedereen is het erover eens dat digitalisering 
iets is waar we niet langer omheen kunnen. Als we 
bovendien in de 21e eeuw willen overleven, moeten we 
op zijn minst proberen gelijke tred te houden met de 
digitale innovatie en gebruik maken van het brede 
scala aan mogelijkheden dat die innovatie biedt. 
De situatie is echter niet zo eenvoudig. 
Waarom niet? Simpel gezegd omdat je misschien een 
of andere digitale technologie gaat gebruiken zonder 
echte impact op de plaatselijke gemeenschap, en 
bij slimme dorpen gaat het per slot van rekening 
altijd om de plaatselijke bevolking. Slim in deze zin 
betekent gebruik maken van innovatieve oplossingen 
(met inbegrip van digitale technologie) met de 
betrokkenheid van en/of met een reële impact op 
de plaatselijke bevolking.

       Bestuurlijke grenzen: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Cartografie: Eurostat - GISCO, 05/2018

Grote steden (Dichtbevolkte gebieden: ten minste 50% van de bevolking woont in stedelijke centra)

Steden en voorsteden (Gebieden met een gemiddelde dichtheid: minder dan 50% van de bevolking woont in landelijke  
rastercellen en minder dan 50% van de bevolking woont in stedelijke centra)

Plattelandsgebieden (Dunbevolkte gebieden: meer dan 50% van de bevolking woont in landelijke rastercellen)
Geen gegevens beschikbaar

Lokale bestuurlijke eenheden (LBE’s) 
worden gebruikt om het grondgebied van 

de EU op te delen met het oog op de verstrekking 
van statistieken op plaatselijk niveau. Niet alle 
landen delen hun plaatselijk bestuurde gebieden 
op dezelfde manier in en LBE’s kunnen naar een 
reeks verschillende bestuurlijke eenheden verwijzen, 
waaronder gemeenten, districten of wijken. 
Slimme dorpen werken op verschillende 
bestuursniveaus. Zo hebben de meeste Smart 
Rural 21-dorpen bestuursniveau LBE2 of lager, en 
hebben sommige dorpen bestuursniveau LBE2 met 
verscheidene kleinere woonkernen of verscheidene 
met elkaar verbonden LBE2’s. LBE2-gebieden 
worden volgens de mate waarin ze georganiseerd 
zijn (DEBURGA), ingedeeld bij grote steden, steden of 
voorsteden en plattelandsgebieden, waarbij de meeste 
gemeenschappen ‘plattelandsgemeenschappen’ zijn 
(zie rechts). U kunt de typologie en statistieken 
over uw LBE2-gebied raadplegen. 

“Als je niet het gevoel 
hebt voor een uitdaging 
te staan, zal je jammer 
genoeg niets innoveren.” 

Professor Henrique Leitão, 
Agri Innovation Summit 
(Lissabon), 2017

Het ‘half lamp - half Het ‘half lamp - half 
locatiesymbool’-locatiesymbool’-
teken van het Smart Rural-teken van het Smart Rural-
logo moest symboliseren logo moest symboliseren 
dat innovatie in slimme dat innovatie in slimme 
dorpen altijd in de dorpen altijd in de 
plaatselijke context gezien plaatselijke context gezien 
moet worden. moet worden. 

4 De definitie van innovatie volgens het EIP-AGRI luidt bijvoorbeeld in het kort als volgt: “Een idee dat met succes in de praktijk   
 gebracht wordt.”

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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Er is lang gedebatteerd over de vraag of ‘slim’ tot 
‘digitaal’ beperkt moest worden in de context van 
slimme dorpen, naar analogie van de door slimme 
steden gevolgde aanpak. Er werd overeengekomen 
dat innovatie niet gewoon beperkt mocht blijven 
tot ‘digitale’ kwesties. Ten eerste hebben veel 
plattelandsgebieden te lijden onder de ‘digitale kloof’ 
(onvoldoende toegang tot snel internet) en door de 
aandacht op digitaal te vestigen, zou de kloof tussen 
meer ontwikkelde en achtergebleven gebieden nog 
groter kunnen worden. Ten tweede werd benadrukt 
dat uit ervaring uit het verleden gebleken is dat digitale 
technologie wel een essentiële, maar niet noodzakelijk 
de enige manier is om slim te worden. In het kader van 
het proefproject met betrekking tot slimme ecosociale 
dorpen werd het volgende gesteld: “Digitalisering 
is een hulpmiddel, maar geen doel op zich. Het 
gebruik van digitale technologieën is niet wat een 
slim dorp bepaalt, en digitale technologie is ook niet 
de enige manier om ontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken. Het is duidelijk dat voor oplossingen 
ook een breed scala aan niet-digitale hulpmiddelen 
gebruikt wordt.” De themagroep met betrekking tot 
slimme dorpen van het ENRD kwam tot soortgelijke 
conclusies.
In de definitie van slimme dorpen van de EU staat het 
volgende: “Slimme dorpen maken gebruik van innovatieve 
oplossingen [...], in het bijzonder door oplossingen 
te benutten die digitale technologieën bieden.” 
‘In het bijzonder’ betekent dat digitale technologieën 
belangrijke middelen, maar niet de enige manieren zijn 
om slim te worden. Het kan zijn dat sommige lidstaten 
met andere definities van slimme dorpen komen (bv. 
met meer nadruk op het digitale aspect).

Dus voordat u iets ‘digitaals’ en 
trendy gaat ontwikkelen, moet u zich 
altijd afvragen waarom en voor wie 
u het doet, en wat de waarschijnlijke 

(maatschappelijke) verandering is die het in de 
plaatselijke gemeenschap teweeg zal brengen.
Raudanmaa (Finland) is een mooi voorbeeld van een 
initiatief met betrekking tot sociale innovatie. De 
inzet van de dorpscoöperatie 
en de betrokkenheid 
van de leden van de 
plaatselijke gemeenschap, 
bij projecten zoals het 
glasvezelbreedbandnetwerk 
van de gemeenschap, de 
multifunctionele dorpshub en 
de plaatselijke dorpsdiensten 
(waaronder het gebruik 
van digitale technologie), 
kunnen als inspiratiebron 
voor anderen dienen. 
Stanz im Mürztal in Oostenrijk zorgt voor nieuwe 
mogelijkheden voor sociale innovatie in samenhang 
met energietransitie en digitalisering (met behulp 
van blockchaintechnologie in combinatie met een 
plaatselijk tokensysteem).

“We willen van ons 
dorpshuis het hart 
van Raudanmaa 
maken, zoals de 
school dat vroeger 
was.” 

Heini Niklas-
Salminen, 
Raudanmaa, 2021

‘Sociale innovatie’ is als kenmerk van slimme dorpen 
even belangrijk geweest als digitale/technologische 
innovatie. De participatieve aanpak en de impact van 
slimme oplossingen op de plattelandssamenleving 
zijn een essentiële vereiste voor slimme dorpen. 
Wanneer innovatieve oplossingen een impact hebben 
op de plaatselijke samenleving en/of wanneer er 
in een gemeenschap nieuwe participatieprocessen 
(sociale praktijken) ontstaan, spreken we van ‘sociale 
innovaties’.
In het kader van het Horizon 2020 SIMRA-project 
(SIMRA = ‘Social Innovation in Marginalised Rural 
Areas’) wordt sociale innovatie bijvoorbeeld 
omschreven als “het herconfigureren van sociale 
praktijken in antwoord op maatschappelijke 
uitdagingen, waarbij ernaar gestreefd wordt de 
resultaten op het gebied van maatschappelijk welzijn 
te verbeteren, en er noodzakelijkerwijs een beroep 
gedaan wordt op actoren uit het maatschappelijk 
middenveld”. In het programma Horizon Europe 
(het onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
EU) wordt gesteld dat “sociale innovatie aanbevolen 

is wanneer de oplossing in het grensgebied 
tussen sociale en technische oplossingen 
ligt, en sociale verandering, nieuwe sociale praktijken, 
sociaal eigenaarschap of marktacceptatie vereist”.
Sommige Smart Rural 21-dorpen streefden ernaar 
slimme digitale oplossingen te ontwikkelen. 
In sommige gemeenschappen moest het 
oorspronkelijke idee echter zorgvuldig bijgesteld 
worden. Dit is met name het geval voor e-gezondheids- 
en e-zorgoplossingen, vooral voor ouderen. Slimme 
e-gezondheidstoepassingen ontwikkelen is niet 
noodzakelijk de juiste en enige manier om de 
uitdaging van de zorg voor ouderen op een slimme 
manier op te lossen. Dergelijke hulpmiddelen 
vereisen een zorgvuldige voorafgaande planning en 
capaciteitsversterking om te kunnen beslissen of het 
de moeite waard is in e-gezondheidshulpmiddelen te 
investeren. In het kader van het project Smart Rural 
21 werd een dergelijk planningsproces ontwikkeld 
voor drie van de projectdorpen (Dingle - IE, Sollstedt 
- DE en Penela - PT), waarvan u de resultaten kunt 
bekijken op de desbetreffende dorpspagina’s.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 HOE VERSCHILT HET CONCEPT  
SLIMME DORPEN VAN LEADER/CLLD?

Het concept slimme dorpen wordt het vaakst 
vergeleken met LEADER / vanuit de gemeenschap 
geleide lokale ontwikkeling (CLLD ). Het staat buiten 
kijf dat LEADER veel overeenkomsten vertoont met 
slimme dorpen, vooral wat de basisbeginselen van 
de twee instrumenten betreft. LEADER/CLLD zal 
ook een belangrijk instrument en een belangrijke 
financieringsbron zijn voor toekomstige strategieën 
en oplossingen rond slimme dorpen (zie ook punt 
2.4 over de financiering van slimme oplossingen), en 
lokale actiegroepen (LAG’s) voor LEADER kunnen 
vaak de rol van ‘aanjagers van innovatie’ en 
ondersteuners van dorpen spelen. Zo werd het proces 
voor de strategie rond slimme dorpen in Dingle(IE) 
geleid door de plaatselijke LAG (NEWKD), terwijl 
Raudanmaa (FI), Torup (DK), Kythera (EL) en andere 
geselecteerde Smart Rural 21-dorpen zowel financiële 
als technische steun voor hun processen rond slimme 
dorpen hebben gekregen van hun LAG’s.
Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen die 
het concept slimme dorpen van de andere concepten 
onderscheiden:
•	 Slimme dorpen hebben voor een belangrijk 
deel te maken met het betrekken van plaatselijke 
gemeenschappen, d.w.z. acties op kleine, plaatselijke 
schaal, en hen op weg helpen om uitdagingen 
aan te gaan en kansen te grijpen in de 21e eeuw. 
LEADER/CLLD werkt op een hoger geografisch en 
bestuursniveau. LEADER-LAG-gebieden omvatten 
een aantal dorpen, maar strategieën voor plaatselijke 
ontwikkeling worden op een hoger territoriaal niveau 
geformuleerd en kunnen dus niet altijd rekening 
houden met de specifieke kenmerken van plaatselijke 
gemeenschappen.
•	 LEADER/CLLD heeft een specifieke institutionele 
structuur en toegewezen financiering, terwijl 
slimme dorpen nog geen institutionele of specifieke 
beleidsstructuur hebben. Dit is ook een voordeel in 
die zin dat er meer ruimte is voor experimenten 
en proefprojecten, met name wat het gebruik van 
verschillende financieringsbronnen betreft. Slimme 
dorpen mogen niet alleen toegang hebben tot 
LEADER-financiering, maar er moet een breed scala 
aan financieringsbronnen beschikbaar gesteld worden, 

zoals fondsen in het kader van het cohesiebeleid, 
waaronder het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), en ook de faciliteit voor herstel en veerkracht 
(FHV) of het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, 
Visserij en Aquacultuur (EFMZVA).
•	 Slimme dorpen versterken de plaatselijke 
innovatie en experimenten, via slimme oplossingen 
die rechtstreeks uit de plaatselijke gemeenschappen 
komen, met bijzondere aandacht voor de nieuwe 
uitdagingen en kansen van de 21e eeuw, zoals 
aanpassing aan het klimaat en digitalisering. In dit 
verband spelen de LEADER-LAG’s de rol of kunnen 
zij de rol spelen van belangrijke aanjagers van 
innovatie, door de opkomst van slimme dorpen op 
hun grondgebied te ondersteunen.

“- Waren er innovaties waarbij u faalde?

- Vaak! We slaagden er bijvoorbeeld drie keer 
niet in een producent voor oya* te vinden. 
Het heeft ons een jaar lang moeite gekost om 
oya klaar te krijgen, maar we wisten waar we 
voor gingen, dus uiteindelijk hebben we een 
producent gevonden ...

Hennepteelt. Een mislukking vanuit ons 
standpunt. Het was een geweldige ervaring, 
we hebben veel geleerd, maar uit economisch 
oogpunt hebben we niet de helft van de prijs 
gerealiseerd die we gezegd hadden. Je zal gek 
worden van de mislukkingen, meerdere malen! Ik 
hoor vaak ‘nee’ en ‘nee’ klinkt mij niet bijzonder 
in de oren. Maar zodra je er oprecht voor gaat, je 
hart een beetje openstelt en vertrouwen wekt, 
zullen de mensen hun houding veranderen.”

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Lees meer over ‘oya’ in het kader hieronder.

TIPS EN TRUCS: HOE MET INNOVATIE TE BEGINNEN?

	√ Innovatie moet altijd uitgaan van een behoefte - een drang om een specifieke uitdaging  van de 
plaatselijke gemeenschap / het plattelandsgebied aan te pakken. Denk na over de specifieke problemen en 
uitdagingen die uw gemeenschap moet aanpakken.
	√ Om de juiste innovatie te vinden, is veel onderzoek nodig en moet er gepraat worden met specialisten, 

onderzoekers en andere dorpen.
	√ Innovatie ontstaat meestal door interactie tussen (plaatselijke) mensen, d.w.z. dat de oplossingen niet altijd 

in de buitenwereld gevonden kunnen worden.
	√ Innovatie vergt veel experimenten en kan in sommige gevallen per definitie mislukkingen inhouden.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. HOE EEN STRATEGIE ROND SLIMME  
DORPEN TE ONTWIKKELEN?

Een strategie rond slimme dorpen is een innovatieve 
strategie voor plaatselijke ontwikkeling, d.w.z. een 
strategie die of een concept of een plan dat op plaatselijk 
niveau uitgedacht wordt via een participatieve 
aanpak, en een holistische langetermijnvisie biedt 
voor de betrokken plattelandsgemeenschap, 
die verwezenlijkt moet worden door middel van 

innovatieve oplossingen. De eerste vijf stappen van 
het Smart Rural 21-stappenplan hebben betrekking 
op de belangrijkste stappen van het opzetten van 
een strategie, waaronder (1) aan de slag gaan; (2) 
context en belanghebbenden in kaart brengen; (3) 
belanghebbenden erbij betrekken; (4) een strategie 
ontwikkelen; (5) strategie rond slimme dorpen.

2.1 WAAROM IS EEN STRATEGIE ROND  
SLIMME DORPEN EIGENLIJK NODIG?

Een strategie rond slimme dorpen is de kern van het 
concept slimme dorpen. Volgens de definitie “steunen 
slimme dorpen op een participatieve aanpak om hun 
strategieën ter verbetering van hun economische, 
sociale en milieuomstandigheden te ontwikkelen 
en uit te voeren.” 
Maar heeft een dorp echt een strategie rond slimme 
dorpen nodig om slim te worden?

Een strategie is van belang om 
gestructureerd en op langere termijn 
te denken. Maar een strategie is alleen 
nuttig als ze een gemeenschap helpt een 

gemeenschappelijke visie te vormen en te delen, 
na te denken over waar het dorp op middellange 
tot lange termijn (bv. over 5-10 jaar) zou willen 
staan, bestaande initiatieven en ideeën samen te 
brengen. Strategieën zijn belangrijk om verschillende 

initiatieven met elkaar te verbinden en het dorp te 
helpen op een meer holistische manier te denken (in 
plaats van zich alleen op afzonderlijke initiatieven te 
concentreren). De ontwikkeling van een strategie rond 
slimme dorpen kan een bijzonder nuttige volgende 
stap zijn om een slim dorp te worden voor ‘dorpen 
in een overgangsfase’, d.w.z. dorpen die al enkele 
slimme oplossingen, maar nog geen alomvattende 
geïntegreerde strategie rond slimme dorpen of visie 
voor de langere termijn hebben.
Strategieën rond slimme dorpen kunnen ook 
doeltreffende hulpmiddelen zijn om over een visie 
op een dorp te communiceren, zowel intern (naar de 
leden van de gemeenschap toe) als extern, bv. naar 
de verschillende bestuursniveaus (LEADER-LAG’s, 
regionaal of nationaal niveau) toe. Een alomvattende 
strategie, die ook gekoppeld is aan prioriteiten die 

Een traditionele en gemakkelijke manier om water te besparen 
en de plantengroei te (innovatie uit Tomaszyn, Polen)

Ost-Oya (olla, oya) is een neo-antiek vat, gemaakt van poreuze, 
zelfdoorlatende klei, dat in de grond begraven wordt om de tuin 
op natuurlijke wijze te bevloeien, terwijl het waterverlies en het 
besproeiingswerk aanzienlijk beperkt worden. Vul uw Ost-Oya (olla, oya) 
gewoon om de paar dagen met water en de rest gaat vanzelf. Hoe? 

Het is eenvoudig: de wortels van de planten groeien instinctief naar de 
poreuze klei toe, waardoor ze precies zoveel water kunnen opnemen als ze nodig hebben, wanneer ze het 
nodig hebben. Niets meer, niets minder. Het resultaat is dat het waterverbruik daalt, u zorg draagt voor het milieu 
en uw tuin er nog indrukwekkender uitziet.

Bron: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/ 

WAAR U MEER INFORMATIE KUNT VINDEN: HET CONCEPT SLIMME DORPEN

Smart Villages: Concept, issues and prospects for EU Rural Areas, Denktank Europees Parlement, 2021: een 
uitgebreide briefing over slimme dorpen, de belangrijkste kenmerken en de evolutie.
Pilot project, Smart eco-social villages: final report, Ecorys et al., 2019: door de Europese Commissie gefinancierd 
project om slimme dorpen te definiëren en beste praktijken en casestudies te identificeren
Smart Villages: Revitalising rural areas, ENRD, 2018: korte video waarin het concept slimme dorpen uitgelegd wordt
EU supports smart villages, EUDigital, 2017: korte video waarin slimme dorpen en de evolutie ervan uitgelegd worden

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282021%29689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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op hogere bestuursniveaus gesteld worden, kan ook 
bijdragen tot het vinden van financieringsbronnen 
voor de uitvoering van de strategie.

Het is belangrijk dat strategieën rond 
slimme dorpen niet alleen als een 
formaliteit ontwikkeld worden. Een 
gemeenschap moet proberen een strategie 

te ontwikkelen die eigendom is van de gemeenschap, 
die evolueert en die een goed referentiepunt kan zijn 
voor toekomstgerichte besprekingen en initiatieven. 

Het is niet aan 
te bevelen een 
strategie te 
ontwikke len 
met als enig 
doel toegang 
te krijgen tot 
f inanc ie r ing 
(hoewel dit 
zeker een van 
de mogelijke 
v o o r d e l e n 
van de 
ontwikkeling 
van een 
s t r a t e g i e 

is). Denk na of u een strategie nodig hebt en hoe 
u die zou gebruiken voor de ontwikkeling van uw 
plattelandsgemeenschap en -gebied.
De ontwikkeling en uitvoering van een strategie 
rond slimme dorpen kan niet behandeld worden 

als een eenmans- en/of consultancyproject. Zelfs 
indien uit dergelijke acties vormelijk en inhoudelijk 
een schijnbaar aantrekkelijke strategie zou kunnen 
voortkomen, leert de ervaring dat ‘de wind spoedig uit 
de zeilen van de strategie genomen wordt’ en er geen 
inzet of betrokkenheid zal zijn om door te gaan met de 
uitvoering van de strategie. Dergelijke strategieën (of 
projectvoorstellen) kunnen op korte tot middellange 
termijn financiering aantrekken, maar zonder echte 
inzet en kennis zijn deze benaderingen gedoemd te 
mislukken in de context van het helpen overleven 
van een plattelandsgemeenschap. Begin dus niet 
alleen aan het proces rond slimme dorpen voor de 
financiering, maar doe het uit overtuiging en door 
plaatselijke betrokkenheid.
De vorm van strategieën rond slimme dorpen kan 
variëren, hoewel er een aantal basiselementen zijn die 
er best in opgenomen worden (zie hieronder). Heel 
wat lidstaten zullen immers een eenvoudige vorm 
eisen, bv. een vereenvoudigd concept of plan, om de 
dorpen niet buitensporig te overbelasten.

De ontwikkeling van een strategie rond 
slimme dorpen was een vereiste voor de 

dorpen die in het kader van het project Smart Rural 
21 geselecteerd waren. Over het geheel genomen 
vonden de meeste dorpen (10 van de 12 dorpen die 
op de enquête geantwoord hebben) dat het proces 
voor de ontwikkeling van de strategie (zeer) 
nuttig was. 
Velen vonden het proces echter ook (zeer) moeilijk. 
Enige teleurstelling komt ook voort uit het feit dat er 
meestal geen directe financiering verbonden is aan de 
strategieën rond slimme dorpen (d.w.z. dat de indruk 
kan ontstaan dat een dergelijk proces niet lonend is).

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Moeilijk Zeer moeilijk Niet echt
moeilijk

Gemakkelijk

Hoe moeilijk vond u het proces voor de 
ontwikkeling van een strategie rond 

slimme dorpen? 
(12 respondenten)

“De belangrijkste meerwaarde 
van de ontwikkeling van een 
strategie voor ons was dat 
we bestaande projecten en 
nieuwe ideeën op elkaar konden 
afstemmen en konden bundelen 
tot een samenhangende 
strategie, die ons hielp 
prioriteiten te stellen en externe 
financiering aan te vragen.” 

SR21-dorpsvertegenwoordiger, 
enquêterespondent

“Hoewel het dorp verschillende 
vooraanstaande figuren telt, is er niemand 
die in staat is de vertegenwoordigers 
van de plaatselijke gemeenschap te 
verenigen.” 

Bevinding Smart Rural 21-monitoring
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2.2 WAT MOETEN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN  
VAN EEN STRATEGIE ROND SLIMME DORPEN ZIJN?

Van strategieën rond slimme dorpen wordt verwacht 
dat ze de elementen van een ‘klassieke’ strategie voor 
plaatselijke ontwikkeling hebben, met als uniek aspect 
dat er toekomstgerichte innovatieve activiteiten 
als initiatieven in opgenomen worden. Zoals 
hierboven beschreven, wordt innovatie meestal in 
gang gezet door een specifieke uitdaging en behoefte. 
Om dergelijke uitdagingen aan te gaan, moeten 
plattelandsgemeenschappen voortbouwen op hun 
specifieke troeven en mogelijkheden. Inzicht in deze 
aspecten kan uitmonden in de bepaling van de visie (en 
vervolgens van de doelstellingen) van de dorpsstrategie. 
Eenvoudig gezegd moet de gemeenschap nadenken 
over waar ze over 5-10 jaar wil staan. Zodra de visie 
en de doelstellingen (op basis van de uitdagingen 

en mogelijkheden) 
bepaald zijn, moet 
in de strategie 
v a s t g e l e g d 
worden welk soort 
initiatieven er 
genomen kan worden 
om die doelstellingen 
te verwezenlijken, en 
welke (financiële en 
menselijke) middelen 
er nodig zijn om de 
geplande initiatieven 
uit te voeren.

TIPS EN TRUCS: WAAROM STRATEGIEËN ROND SLIMME DORPEN ONTWIKKELEN?

 √ Strategieën zijn over het algemeen nuttige middelen die een gemeenschap kunnen helpen om haar 
visie, plannen en toekomstige initiatieven te concretiseren. 

 √ De ontwikkeling van een strategie rond slimme dorpen kan ook veel middelen vergen, en kan bovendien 
enige technische/specialistische kennis vereisen (bv. in het kader van de opbouw van een logica, de identificatie 
van oplossingen, het betrekken van belanghebbenden, enz.).

 √ Aangezien strategieën rond slimme dorpen vaak (nog) niet direct aan financiële steun gekoppeld zijn, 
moeten plattelandsgemeenschappen zorgvuldig overwegen of ze een strategie willen ontwikkelen, in welke 
vorm en voor welke doeleinden - de inspanning moet in verhouding staan tot de mogelijke voordelen, niet alleen 
financieel, maar ook menselijk - zoals het werken aan een gemeenschappelijke visie van de gemeenschap.

 √ Ook andere overwegingen, zoals hoe de strategie bijgewerkt zal worden, wie verantwoordelijk zal zijn 
voor het beheer en het toezicht op de vooruitgang, moeten in aanmerking genomen worden (anders zou de 
strategie gemakkelijk verouderd kunnen raken).

 √ Aangezien beleidsmaatregelen ter ondersteuning van slimme dorpen nog in ontwikkeling zijn, zouden 
plattelandsgemeenschappen kunnen nagaan of er specifieke beleidsmaatregelen, programma’s en oproepen 
uitgewerkt zijn om strategieën en initiatieven rond slimme dorpen in de respectieve lidstaten en regio’s te 
ondersteunen, en zo ja, hoe.

“We nemen het woord 
strategie liever niet in de 
mond, omdat dat woord 
heel vaak een negatieve 
bijklank heeft, namelijk 
dat het iets heel groots 
en ingewikkelds moet 
zijn. Daarom hebben we 
besloten een andere term 
te gebruiken: concept.” 

Joanna Gierulska, Poolse 
ministerie van Landbouw, 1e 
regionale workshop
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Er zijn behoeften/uitdagingen/zwakke punten 
en mogelijkheden/sterke punten vastgesteld in 
elk van de strategieën rond slimme dorpen die 
ontwikkeld zijn door de 21 geselecteerde dorpen 
van het project Smart Rural 21, en die zijn ingedeeld 
aan de hand van trefwoorden. De onderstaande 
grafiek toont de uitdagingen die door meer dan vier 
geselecteerde dorpen geïdentificeerd werden. De 
meest voorkomende uitdagingen in de geselecteerde 
dorpen hebben betrekking op:
•	 Ontvolking, wegtrekkende jongeren;
•	 Gebrek aan dienstverlening: voorzieningen, 
vervoer, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

Op dezelfde manier hebben de geselecteerde dorpen 
in hun strategieën rond slimme dorpen belangrijke 
troeven aangewezen. Deze werden ook ingedeeld 
aan de hand van trefwoorden, en de onderstaande 
grafiek toont de categorieën die door meer dan vier 
dorpen aangegeven werden. Aantrekkelijkheid en 
een rijke natuur worden als de belangrijkste troeven 
beschouwd, gevolgd door een sterke gemeenschap, 
cultureel erfgoed en toerisme.
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2.3 HOE KAN EEN STRATEGIE ROND  
SLIMME DORPEN GEFINANCIERD WORDEN?

De vraag van “1 miljoen” (euro) die de meeste 
plattelandsgemeenschappen zich stellen. 
Een van de grootste uitdagingen is dat er op dit 
moment geen garantie is dat dorpen die strategieën 
rond slimme dorpen ontwikkelen, ook meer kans zullen 
hebben om van verschillende soorten financiering te 
profiteren. Daarom moeten de precieze details, d.w.z. 

via welk soort 
oproepen tot 
het indienen 
van projecten 
en andere 
mechanismen 
deze processen 
o n d e r s t e u n d 
zullen worden, 
nog uitgewerkt 
worden. Op 
basis van een 
eerste analyse 
lijkt het zeer 
waarschijnli jk 
dat in veel 
landen het 
L E A D E R -
m e c h a n i s m e 
gebruikt zal 
worden om de 

ontwikkeling van strategieën rond slimme dorpen te 
ondersteunen, en zal bijdragen tot de uitvoering van 
sommige van de geplande slimme initiatieven. Echter, 
ook ander GLB maatregelen kunnen slimme dorpen 
ondersteunen, evenals andere beleidsmaatregelen 
en programma’s. Deze laatste ook met inbegrip van 
Interreg en andere programma’s die onder het ERDF5 

vallen (bijvoorbeeld voor lokale gebiedsontwikkeling 
en infrastructurele investeringen), ESF6 (voor sociale 
inclusie) en EMFAF7 die visserij LAG’s steunt.

De EU is vastbesloten om slimme dorpen 
van de grond te krijgen, spreekt zich daar 
voortdurend voor uit en dringt er bij de 
lidstaten op aan om actie te ondernemen. 

Er is zeker groeiende belangstelling voor slimme 
dorpen. We bevinden ons in een boeiende fase van 
experimenten en proefprojecten, en er is hoop dat 
degenen die proactief bezig zijn met de verwezenlijking 
van slimme dorpen, misschien ook ’vooraanin de rij 
staan voor de welverdiende financiering’. 
Er zijn verschillende lidstaten die inderdaad niet 
afwachten, maar het voortouw nemen en beginnen 
te experimenteren met zinvolle steunkaders in hun 
nationale context.
Tegelijkertijd heeft de EU de ‘bevoegdheid’ voor de 
opzet van programma’s en de besteding van financiële 
middelen grotendeels aan de lidstaten gedelegeerd - 
wat voor meer flexibiliteit zorgt - en heeft de Europese 
Unie de lidstaten geen duidelijke verplichtingen 
opgelegd met betrekking tot de manier waarop een 
ondersteunend beleidskader voor slimme dorpen 
opgezet moet worden. In samenwerking met het 
Europees Parlement financiert de Europese Commissie 
echter verschillende projecten voor technische 
bijstand om de uitwisseling en het planningsproces te 
ondersteunen, met als belangrijkste het proefproject 
met betrekking tot slimme ecosociale dorpen, 
en het 1e (Smart Rural 21) en 2e (Smart Rural 27) 
voorbereidend initiatief met betrekking tot slimme 
plattelandsgebieden in de 21e eeuw.

In de verordening inzake 
het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid wordt naar 
slimme dorpen verwezen als 
een belangrijk hulpmiddel om 
‘het sociaaleconomische weefsel 
van plattelandsgebieden te 
versterken’ en om ‘de landbouw 
en plattelandsgebieden te 
moderniseren door kennis, 
innovatie en digitalisering te 
bevorderen en te delen’. Het 
GLB stimuleert ook - en zal naar 
verwachting ook steun verlenen 
aan - de samenwerking van 
slimme dorpen. (Overwegingen 
32, 78 en 82 en artikel 77 van de 
GLB-verordening)

In het kader van het project Smart Rural 
21 werd informatie verzameld over wat 

er in elke lidstaat gebeurt op het gebied van 
beleidsondersteunende kaders voor slimme dorpen. 
U kunt nagaan wat er in uw land gebeurt op de 
landenpagina’s van Smart Rural 21. Daar vindt u de 
relevante financieringsbronnen en organisaties die 
met het concept slimme dorpen werken (voor zover 
die bekend zijn). In het kader van het project Smart 
Rural 21 wordt ook dieper ingegaan op voorbeelden 
van succesvol beleid: dit is om beleidsmakers aan 
te moedigen actie te ondernemen De landenpagina 
verstrekt eveneens informatie voor gemeenschappen 

met betrekking tot beschikbare financieringsbronnen 
in hun lidstaat.
In het kader van het project Smart Rural 27 zal de 
informatie over slimme dorpen in elke lidstaat verder 
bijgewerkt worden. Er wordt informatie gedeeld over 
beleidsondersteuning met betrekking tot slimme 
dorpen via de informatiebladen van de lidstaten over 
het project Smart Rural 27, en er zullen taskforces 
georganiseerd worden om voor een betere beleids- 
en programmaplanning te zorgen door relevante 
belanghebbenden bijeen te brengen.

5 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
6 Europees Sociaal Fonds
7 Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. HOE DE STRATEGIE UIT TE VOEREN  
EN SLIMME OPLOSSINGEN TE ONTWIKKELEN?

In dit hoofdstuk worden aanwijzingen gegeven over 
hoe de strategie uitgevoerd kan worden door slimme 
oplossingen te plannen en te realiseren. De relevante 
stappen van het Smart Rural 21-stappenplan kunnen ook 

verdere aanwijzingen voor dit proces geven, waaronder: 
(1) initiatieven plannen; (2) oplossingen zoeken; (3) 
initiatieven ontwikkelen; (4) financiering; (5) monitoring.

3.1 WAT IS EEN SLIMME OPLOSSING?
Slimme oplossingen zijn innovatieve en inspirerende 
activiteiten (projecten/initiatieven) waarmee de 
doelstellingen van de strategie rond slimme dorpen 
verwezenlijkt kunnen worden. De betekenis van 
‘slimheid’ en ‘innovatie’ is hierboven reeds uiteengezet 
(zie punt 1.2).
Van de geplande en daadwerkelijke initiatieven in 
het kader van strategieën rond slimme dorpen wordt 
verwacht dat ze op een creatieve manier - vaak out of 
the box - inspelen op de uitdagingen en mogelijkheden 
van de 21e eeuw. Er zijn twee belangrijke uitdagingen-
mogelijkheden die bijzondere aandacht krijgen in 
de strategische doelstellingen van de Europese 
Commissie, en dus ook in slimme dorpen:
•	 Connectiviteit en gebruik van digitale 
technologieën (gekoppeld aan de EU-prioriteit ‘A 
Europe fit for a digital age’);
•	 Aanpassing aan het klimaat (gekoppeld aan de 
EU-prioriteit ‘European Green Deal’).
Deze kerngebieden staan ook centraal in de 
langetermijnvisie van de EU voor plattelandsgebieden 
(geconnecteerde en veerkrachtige 
plattelandsgebieden), samen met ‘sterkere’ en ‘meer 
welvarende’ plattelandsgebieden.
Zoals hierboven uiteengezet, zijn innovatie en slimheid 
contextgebonden en hangen ze sterk af van het niveau 
van het ontwikkeling van de lokale gemeenschap. 
Het Smart Rural 21-project beoogde inspiratie te 
bieden voor alle plattelandsgemeenschappen door 
middel van zijn database met slimme oplossingen,  

die vele thematische gebieden bestrijkt, en de 
meest innovatieve aspecten van op het niveau van 
de lokale gemeenschap uitgevoerde initiatieven 
belicht. Deze oplossingen kunnen ook naar andere 
plattelandsgemeenschappen worden overgedragen. 
Bovendien zijn de resultaten van de slimme 
oplossingen in elk van de geselecteerde Smart Rural 
21-dorpen ook online beschikbaar voor iedereen die 
slimme plattelandsoplossingen wil ontdekken, evenals 
de stappen en processen die zijn gebruikt om ze uit te 
voeren.

MEER INFORMATIE: ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN STRATEGIEËN ROND 
SLIMME DORPEN

Sjabloon voor strategieën rond slimme dorpen, Smart Rural 21 (E40): een sjabloon voor strategieën, een 
beschrijving van het gebruik en een instructievideo die de Smart Rural 21-dorpen gebruikt hebben om hun 
strategieën te ontwikkelen.
Strategieën rond slimme dorpen, Smart Rural 21: verzameling van de strategieën die ontwikkeld zijn door de 
dorpen van het project Smart Rural 21
‘Wat gebeurt er in mijn land’ - Smart Rural 21-pagina’s: beschrijving van hoe verschillende beleidsmaatregelen 
(zowel het gemeenschappelijk landbouwbeleid als andere) en organisaties momenteel in elke EU-lidstaat 
initiatieven voor slimme dorpen of soortgelijke initiatieven ondersteunen
Smart Rural 21-stappenplan: praktische hulpmiddelen voor de ontwikkeling van strategieën
Beleidsmaatregelen voor slimme dorpen: informatie over verschillende beleidskaders en -instrumenten op 
Europees en nationaal/regionaal niveau 
Financiering van slimme dorpen via crowdfunding, presentatie op de 2e Smart Village Academy van het project 
Smart Rural 21

De Europese Commissie heeft in 2021 de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden 
van de EU gelanceerd, waarin vier belangrijke 
thematische interventiegebieden gedefinieerd 
worden: sterker, verbonden, veerkrachtig, welvarend. 
Deze gebieden omvatten de belangrijkste prioritaire 
domeinen waarop slimme dorpen ook kunnen 
optreden.

https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/planning-actions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions-old/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/generating-actions/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/financing/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/monitoring/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en


13

3.2 HOE DE JUISTE SLIMME OPLOSSINGEN TE VINDEN?
Slimme dorpen kunnen betrekking hebben op een 
breed scala aan thema’s en onderwerpen. De juiste 
oplossingen moeten aangepast worden aan de 
specifieke context van elke plattelandsgemeenschap 
en kunnen betrekking hebben op een enorm scala 
aan onderwerpen en thema’s. Ter illustratie ziet u in de 
onderstaande grafiek de belangrijkste themagebieden 
die de geselecteerde Smart Rural 21-dorpen aangeven 
hebben.
Hoewel de dorpen een uiteenlopende reeks slimme 
oplossingen in de praktijk brengen, werd ook een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken en ‘actuele 
thema’s’ geïdentificeerd met betrekking tot de slimme 
initiatieven van de in het kader van het project Smart 
Rural 21 geselecteerde dorpen. 

Kunt u van een van deze thema’s zeggen 
dat het van belang is voor uw dorp? 
Raadpleeg gerust de webpagina’s van 
de deelnemende Smart Rural 21-dorpen 

(met inbegrip van video’s en presentaties) en neem 
rechtstreeks contact op met de dorpen.

Woonzorgcomplex en (e-)zorg 
Is digitalisering de oplossing?
Zorg dragen voor ouderen is een veelvoorkomende 
uitdaging, vooral als het gaat om het gebruik van 
slimme oplossingen die digitale technologieën bieden, 
(e-)zorg. De vraag is of het de moeite loont in digitale 
technologieën te investeren, en welke investeringen 
en menselijke capaciteiten ontwikkeld moeten worden 
om diensten doeltreffend en duurzaam te maken. 
Hoofdonderwerp in Dingle (IE), Penela-Cumeeira (PT), 
Sollstedt (DE)

Jonge mensen: hoe ze te betrekken?
Jongeren, en vooral tieners, bij plaatselijke 
activiteiten betrekken is in heel wat 
plattelandsgemeenschappen een uitdaging geweest, 
ook wat betreft het vinden van de juiste soorten 
socialiserende activiteiten en de verbetering van 
vaardigheden en competenties. Hoofdonderwerp in 
Mukarov (CZ), Alsunga (LV), Ansó (ES)
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Foto door: Dominik Lange

Foto door: Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Digitale Technologie: hoe gebruik je dit om lokale 
dienstverlening te verbeteren?
Tools, platforms en apps voor gegevens- en 
informatiebeheer worden meestal ontwikkeld met 
het doel de mensen in de plattelandsgemeenschap, 
maar ook de bezoekers, beter van dienst te zijn, 
de dienstverlening (met inbegrip van toerisme) 
te verbeteren en de plaatselijke mensen met 
elkaar in contact te brengen (sociale innovatie). 
Hoofdonderwerp in Torup (DK), Profondeville (BE-
Wallonië), Penela-Ferraria De São João (PT), Kythera 
(EL), Alsunga (LV) Kythera (EL), Alsunga (LV)

Verbouwing van oude gebouwen: Voor welk 
gebruik en hoe ze duurzaam te maken?
Oud schoolgebouw wordt een plaatselijk 
landbouwbedrijf en plaatselijk bedrijf 
Oude molen wordt een plaatselijk bedrijf en een 
gemeenschapscentrum 
Oude kelders worden een toeristische verblijfplaats 
Ecologisch gebouw wordt een plaatselijk 
landbouwcentrum en een plaatselijke 
gemeenschapsruimte

Landschapsplanning voor nieuwe gebouwen: 
Hoe architectonisch, cultureel en landschappelijk 
erfgoed te behouden?
(Ver)bouw(ing) van (oude) gebouwen en 
landschapsplanning zijn een hoofdthema geweest in 
verschillende in het kader van het project Smart Rural 
21 geselecteerde dorpen. De hoofddoelstellingen zijn 
de volgende: (1) gebruik maken van oude gebouwen 
of beschikbare percelen ten bate van de plaatselijke 
gemeenschap; (2) duurzame (milieuvriendelijke) 
oplossingen vinden die aangepast zijn aan plaatselijke 
milieuomstandigheden; en (3) financieel duurzame 
bedrijfsactiviteiten ontwikkelen. Hoofdonderwerp in 
Ansó (ES), Sentviska Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), 
Uppony (HU), Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Duurzame/regeneratieve landbouw: Hoe 
de omgeving behouden door nieuwe 
landbouwmethoden en -technologieën?

Nieuwe technologieën (waaronder slimme 
landbouw) en methoden voor een veerkrachtigere 
gemeenschap en een veerkrachtiger milieu (waaronder 
regeneratieve landbouw) vormen een van de 
hoofdthema’s van slimme dorpen, in overeenstemming 
met de doelstellingen van de Green Deal van de EU. 
Hoofdonderwerp in: Tomaszyn (PL), Kythera (EL), 
Babina Greda (HR)

Foto door: Myriam Jessier

Foto door: Vidar Nordli-Mathisen

Foto door: Canva

Foto door: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Hoe bereiken we energie onafhankelijkheid?
Hernieuwbare energie, met bijzondere aandacht voor 
plaatselijke energiegemeenschappen. In de context 
van Stanz (AT) wordt deze methode ook gecombineerd 
met de plaatselijke economie / de plaatselijke munt 
en een tokensysteem en blockchaintechnologie. 
Hoofdonderwerp in: Stanz im Mürztal (AT)

Hoe borgen we vervoer in afgelegen 
plattelandsgebieden?
Slimme mobiliteitsoplossingen in afgelegen 
en bergachtige plattelandsgebieden, waaronder 
elektrische auto’s en autodelen, kunnen met name 
geïsoleerde en/of afgelegen gemeenschappen 
ondersteunen. Hoofdonderwerp in: Ostana (IT)

Deze thema’s zijn volledig afgestemd op de vier 
voorgestelde actiegebieden van de langetermijnvisie 
voor plattelandsgebieden op:
•	 Sterkere plattelandsgebieden: zorg voor 
ouderen, betrokkenheid van jonge mensen en het 
gebruik van gegevens en gegevensplatforms om 
plaatselijke diensten te verbeteren (de meeste Smart 
Rural 21-dorpen);
•	 Veerkrachtige plattelandsgebieden: duurzame 
landschapsplanning en (ver)bouw(ings)projecten, 
regeneratieve landbouw, gemeenschap voor 
hernieuwbare energie (Stanz, AT; Tomszyn, PL; Penela, 
PT; Kythera, EL);
•	 Aangesloten plattelandsgebieden: slimme 
mobiliteit en digitalisering (bv. Profondeville, BE-Wallonië 
en breedbandconnectiviteit in Raudanmaa, FI).
•	 Welvarende plattelandsgebieden: een 
dwarsdoorsnijdend thema met onder andere agrarische 
bedrijven (Tomaszyn, PL; Kythera, EL; Babina Greda, HR), 
toerisme (bv. in Kythera, EL) en plattelandsbedrijven 
(bv. in Torup, DK en Raudanmaa, FI).
Er kan veel onderzoek en er kunnen veel experimenten 
nodig zijn om de juiste innovatieve oplossing te vinden 
om een specifieke uitdaging aan te pakken of een 
nieuwe kans te grijpen. Er zijn verschillende manieren 
om oplossingen te vinden: 
•	 Gespecialiseerde expertise is vrijwel zeker 
nodig. Hoewel de plaatselijke gemeenschap vaak 
de belangrijkste bron van innovatie is, kan de 
relevante expertise niet altijd ter plaatse gevonden 

worden. Uit de ervaring met Smart Rural 21 is 
gebleken dat dorpen vaak gespecialiseerde externe 
expertise van elders moesten halen om hun ideeën 
te verwezenlijken. Externe expertise kan ook als 
‘eyeopener’ dienen en het wordt aangemoedigd 
dat plattelandsgemeenschappen oplossingen 
overwegen waar ze misschien nog niet eerder aan 
gedacht hebben. In dit verband kan het nuttig zijn 
een samenwerkingsverband tussen de overheid, 
de particuliere sector, de onderzoeksgemeenschap 
en het maatschappelijk middenveld op te zetten 
(dit wordt vaak het ‘quadruple helix’-model genoemd, 
en is reeds met succes toegepast in sommige 
plattelandsgebieden8). Zo werken Babina Greda (HR) 
en Kythera (EL) nauw samen met universiteiten om de 
plaatselijke landbouwers de knowhow inzake moderne 
en duurzame productietechnologieën (waaronder 
precisielandbouw) te verschaffen. Profondeville 
(BE-Wallonië) wil het personeel van de plaatselijke 
overheid de juiste vaardigheden bijbrengen om 
plaatselijke (big) data te identificeren en te gebruiken, 
door specialisten in te schakelen.

Smart Rural 21-dorpen vinden de 
expertise die ze nodig hebben via 
gespecialiseerde dorpsadviseurs, plaatselijke 
gespecialiseerde organisaties (bv. plaatselijke 
universiteiten, ngo’s, enz.), plaatselijke besturen 
of gespecialiseerde organen, gespecialiseerde 
leden van de plattelandsgemeenschap, externe 
experts en expertise.

8 Zie bijvoorbeeld SECAD (Ierland)

Foto door: Canva

Foto door: Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf


16

Vermijd padafhankelijkheid, d.w.z. 
probeer out-of-the-boxoplossingen te 
vinden, wees onbevooroordeeld en ga op 
zoek naar nieuwe ideeën.

•	 Een database met slimme oplossingen kan 
nuttig zijn om inspiratie op te doen en ideeën van 
andere dorpen te vinden. Er zijn veel verschillende 
databases, zoals de projectendatabase van het 
European Network for Rural Development (met 
voorbeelden die verzameld zijn via het ENRD-

themawerk met betrekking tot slimme dorpen), of de 
database met projecten van operationele groepen 
van het EIP (European Innovation Partnership) - 
AGRI. Het project Smart Rural 21 heeft een eigen 
database ontwikkeld met gedetailleerde en praktische 
informatie over inspirerende oplossingen die in 
plattelandsgemeenschapscontexten toegepast zijn. 
De database kan doorzocht worden aan de hand van 
thematische trefwoorden.

De bovenstaande afbeelding is een schermafdruk van de Smart Rural 21-database met slimme oplossingen.

•	 Peer-to-peeruitwisseling tussen dorpen, online 
en fysiek, levert de plattelandsgemeenschappen 
meestal het meeste voordeel op. Er zijn veel manieren 
om met andere dorpen in contact te komen. U kunt 
rechtstreeks contact opnemen met dorpen die via 
databases en op andere manieren geïdentificeerd 
zijn. In het kader van het project Smart Rural 21 is de 
uitwisseling tussen dorpen grotendeels bevorderd 
door middel van Smart Rural-ochtendkoffiesessies 
ter gelegenheid waarvan een van de dorpen zijn 
innovatieve aanpak presenteerde en de andere 
dorpen informeel (bij een kopje koffie) vragen konden 
stellen en specifieke initiatieven konden bespreken. 

Bovendien stelden wederzijdse bezoeken de dorpen 
in staat om elkaar te bezoeken, met steun van het 
project, die aansluitend op de regionale Smart Rural-
workshops of als op zichzelf staande evenementen 
georganiseerd werden. De Smart Village Academy 
was toegespitst op de thematische behoeften 
van de dorpen. U kunt de links raadplegen en 
inspirerende dorpsoplossingen ontdekken. Relevante 
gemeenschapsnetwerken kunnen ook helpen om de 
verbindingen met andere dorpen tot stand te brengen 
(met inbegrip van dorpsgerichte netwerken zoals het 
Smart Village Network).

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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Jammer genoeg is het gebrek aan talenkennis 
nog steeds een probleem wanneer een 
gemeenschap van plan is op internationaal 
niveau met andere gemeenschappen in 

contact te treden. Het is zeer belangrijk dat iemand 
in uw gemeenschap Engels spreekt, als u contacten 
wilt leggen met andere gemeenschappen in Europa 
en daarbuiten.

3.3 HOE KAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING BIJ DE PLANNING  
EN UITVOERING VAN OPLOSSINGEN BETROKKEN WORDEN?

Leden van de gemeenschap bij de 
planning en uitvoering van de strategie 
betrekken is belangrijk, niet alleen 
omdat de ‘participatieve aanpak’ een 

van de belangrijkste onderdelen van de Smart 
Villages-aanpak is, maar vooral omdat het zonder 
betrokkenheid bij - en ‘eigenaarschap’ van - de 
strategie van de plaatselijke bevolking vrijwel zeker 
is dat de strategie later niet gerealiseerd kan worden.
Belanghebbenden betrekken is vaak een moeilijk 
proces, vooral in grotere gemeenschappen en in 
gebieden die gekenmerkt worden door extreme 
ontvolking, en/of waar de menselijke capaciteit van 
de gemeenschap zeer gering is.
Er bestaat niet zoiets als één recept voor de manier 
waarop belanghebbenden bij een plaatselijke 
gemeenschap betrokken kunnen worden, want dat 
hangt sterk af van het profiel en de mate van activiteit 
van de leden van de gemeenschap, het plaatselijke 
leiderschap en andere factoren. 
Ervaren dorpshoofden hebben gesuggereerd dat het 
belangrijk is dat, om de leden van de gemeenschap 
te motiveren, er geluisterd wordt naar de ideeën 
die van de leden van de gemeenschap komen, en 
dat die ideeën opgepikt en aangemoedigd worden. 
Leden van de gemeenschap krijgen werk opgedragen 
- vooral als het vrijwilligerswerk is - dat tastbaar 
is (d.w.z. het begin- en eindpunt en de resultaten 
zijn zichtbaar), en er worden (kleine) beloningen / 
erkenning gegeven aan degenen die zich inzetten 
voor gemeenschapswerk.
Specifieke hulpmiddelen over hoe de leden van de 
gemeenschap te betrekken, zijn te vinden in het Smart 
Rural 21-stappenplan.

De echt succesvolle gemeenschappen 
zijn de gemeenschappen die een visie, 
leiderschap en toewijding van ten minste 
een paar toegewijde mensen in het dorp 

hebben. Het hoeft in het begin niet per se om een 
groot aantal mensen te gaan. Zelfs één of twee 
plaatselijke mensen (in sommige gevallen plastisch 
‘gistmensen’ genoemd) kunnen een verandering op 
gang brengen als ze het niet alleen voor het geld 
doen, maar voor een ‘overtuiging’ en een visie. Er 
moeten ten minste één of twee mensen met de juiste 
interesses, vaardigheden, inzet en capaciteit zijn, die 
het proces op gang brengen. Zonder leiderschap, 
eigenaarschap en een visie is het niet mogelijk om 
de overgang naar een slim dorp op gang te brengen. 
Het hoeft niet per se een formele bestuursstructuur 
te zijn - bv. de burgemeester en zijn team - die een 
proces voor de ontwikkeling van een strategie rond 
slimme dorpen op gang kan brengen of kan leiden. 
Er is immers sprake van verscheidenheid wat betreft 
de bestuursstructuur voor slimme dorpen in het kader 
van de Smart Rural 21-dorpen.

Het feit dat er geen formeel institutioneel 
of financieringssysteem is, maar dat er op 
Europees niveau en in sommige lidstaten 
een sterke wil is om steun te verlenen aan 

slimme dorpen via verschillende financieringsbronnen, 

Enkele plattelandsgemeenschappen zijn 
begonnen hun talenkennis te verbeteren 
op basis van de inspiratie die ze opdeden bij de 
uitwisseling in het kader van het project Smart 
Rural 21. “Samen met onze collega’s zijn we Engels 
beginnen te leren, omdat we vinden dat het een van 
onze belangrijke zwakke punten is. Anderen goed 
Engels horen spreken inspireert ons.”

De meeste Smart Rural 21-dorpen vonden het proces 
voor het betrekken van belanghebbenden tijdens de 
ontwikkeling van de strategie ‘een beetje moeilijk’ (ge-
gevens gebaseerd op 12 enquêterespondenten).
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Hoe moeilijk vond u het proces voor het 
betrekken van belanghebbenden / het 

participatieproces bij de ontwikkeling van uw 
strategie rond slimme dorpen?

“Vaak komen mensen naar ons dorp en zeggen 
ze dat ze graag een project zouden willen 
realiseren, en natuurlijk ontvangen wij iedereen 
met enthousiasme. Maar dan is het aan de mensen 
die het werkelijk moeten doen. Soms heb je 50 
mensen die zeggen dat ze iets in Ostana willen 
doen, maar komt er maar 1 terug. En dan beginnen 
we uit te zoeken of er een ruimte of mogelijkheid 
voor hen is. En op die manier leggen we de basis 
voor heel wat activiteiten.” 

Enrica Alberti, Ostana, Smart Café

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
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geeft hoop voor de plattelandsgemeenschappen. 
De financiering van innovatieve oplossingen in 
het kader van plaatselijke plattelandsontwikkeling 
vanuit een territoriaal perspectief, gebeurt tot nu 
toe bijna uitsluitend via LEADER/CLLD. LEADER/
CLLD zal zeker de belangrijkste financieringsbron 
voor slimme dorpen blijven. LEADER/CLLD heeft 
echter een relatief klein aandeel in de middelen voor 
plattelandsontwikkeling, en we hebben meer fondsen 
en beleidsmakers aan boord nodig om innovatie in 
plaatselijke plattelandsgemeenschappen mogelijk 
te maken. Slimme dorpen kunnen nieuwe deuren 
openen, u hoeft alleen maar te blijven kloppen.

Het is inderdaad moeilijk om wegwijs te 
worden in het oerwoud van EU-financiering, 
-programma’s, -maatregelen en -oproep-
en tot het indienen van voorstellen, vooral 

voor een plattelandsgemeenschap met beperkte mid-
delen. Veel 
plat te lands-
gemeenschap-
pen raken 
ook gedesillu-
sioneerd wan-
neer ze geen 
succes hebben 
met aanvragen 
die gewoonlijk 
veel energie 
en middel-
en vergen, 
mede door de 

strenge administratieve omgeving. Bijgevolg geven 
velen er gewoon de brui aan, omdat ze menen dat 
ze belangrijkere ‘echte dingen’ te doen hebben, en 
misschien hebben ze wel gelijk. Meedoen aan door de 
EU gefinancierde projecten is niet altijd gemakkelijk, 
en plattelandsgemeenschappen kunnen gespeciali-
seerde steun en dito advies nodig hebben om de juiste 
oproepen te vinden, financiering aan te vragen en aan 
de (administratieve) eisen te voldoen. Het is moeilijk 
te zeggen of de investering de moeite waard zal zijn, 
maar het is het proberen waard want er zijn veel rele-
vante financieringsmogelijkheden. Net als andere din-
gen is ook de opstelling van de juiste aanvraag een 
vaardigheid die met enige steun geleerd kan worden, 
vooral als u de juiste ideeën in gedachten en de juiste 
motivatie hebt.
Naast overheidsfinanciering moeten 
plattelandsgemeenschappen - vooral de meest 
proactieve - vaak ‘hun toekomst in eigen handen 
nemen’ en alternatieve financiering overwegen, en dat 
doen ze vaak ook. Onder meer particuliere financiering 
- duurzame bedrijfsmodellen - ngo’s/stichtingen, 
crowdfunding en de financiële instrumenten van de 
EU kunnen in overweging genomen worden

Er moet bijzondere aandacht besteed worden 
aan het betrekken van jongeren, en er is behoefte 
aan creativiteit en de juiste bezielers. Het betrekken 
van jongeren is een hoofdonderwerp geweest in een 
aantal van de geselecteerde Smart Rural 21-dorpen. 
In Mukarov (CZ) ging het er vooral om hoe de jongere 
generatie bij gezamenlijke activiteiten betrokken kon 
worden: er werd een jeugdclub (Hangout4Teens) 

opgericht, die onder leiding stond van een in het 
dorp wonende universiteitsstudent. In Alsunga 
(LV) is vooral aandacht besteed aan het betrekken 
van jongeren en de verbetering van hun digitale en 
programmeervaardigheden (virtual reality). Ansó 
(ES) biedt een goed voorbeeld van hoe kinderen 
betrokken werden bij het overleg met ouderen over 
de toekomst van het dorp.

TIPS EN TRUCS: U MOET ERGENS BEGINNEN

Zelfs in het project Smart Rural 21 hebben we 
succesvolle en minder succesvolle gevallen van 
plattelandsgemeenschappen gezien wat betreft 
het vermogen om ‘de gemeenschap voor zich te 
winnen’ voor het proces met betrekking tot slimme 
dorpen. We zijn van mening dat het project niet 
in de eerste plaats bedoeld is om dorpen ‘in de 
kijker’ te zetten, maar om de echte dynamiek in 
een plattelandsgemeenschap te begrijpen en 
te kunnen beslissen wat werkt en wat niet. In dit 
verband is het ook toegestaan om te falen. Laat u 
niet misleiden (‘het is niet al goud wat er blinkt’) en 
zoek naar de echte waarde. 
Tegelijkertijd moet u altijd rekening houden met de 
capaciteiten van een gemeenschap. In het kader 

van het project werd er gewerkt met inspirerende 
gemeenschappen die geleid werden door één of heel 
weinig enthousiaste mensen in zeer achtergebleven 
gebieden, waar in wezen geen gemeenschap was 
op wie men een beroep kon doen. Als u ideeën en 
een visie hebt, wees dan niet bang, u moet ergens 
beginnen.
Het is geen ‘mislukking’ wanneer één of weinig 
mensen het proces op gang brengen. Mislukking is 
het gebrek aan echte inzet en een echte visie van 
de perso(o)n(en) die het proces leid(t)(en), of liever 
overheers(t)(en), waarbij het persoonlijke belang 
belangrijker is dan de ideeën en de visie voor de 
plattelandsgemeenschap en het plattelandsgebied.

In het kader van 
het project Smart 
Rural 21 is aan sommige 
plattelandsgemeenschappen 
gespecialiseerde steun verleend 
om financiering te vinden en 
aan te vragen (zoals aan Ansó in 
Spanje, Ostana in Italië en Stanz im 
Mürztal in Oostenrijk). Kom meer 
te weten over de ervaringen van 
deze dorpen door de webpagina’s 
van de dorpen te bezoeken en hun 
stappenplan te bekijken.

De 2e Smart Village Academy 
(tweede dag) was vooral gericht 
op de toegang tot verschillende 
bronnen, met name de planning 
van crowdfundingregelingen, voor 
plattelandsgemeenschappen.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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In het kader van het project Smart Rural 27 is 
(in september 2021) een analyse uitgevoerd 
van een grote steekproef van initiatieven van 
plattelandsgemeenschappen, om te begrijpen in 
hoeverre EU-financiering (en andere financiering) 
toegankelijk is voor plattelandsgemeenschappen. 
Uit de analyse bleek dat de meeste oplossingen 
worden uitgevoerd met plaatselijke/overheids-, 
particuliere of nationale financiële middelen. Van 

de EU-fondsen waren het bijna uitsluitend de 
programma’s voor plattelandsontwikkeling en 
daarbinnen LEADER/CLLD waartoe de plaatselijke 
gemeenschappen toegang hadden. Dit wijst 
op potentiële moeilijkheden bij de toegang tot 
verschillende EU-fondsen op het niveau van de 
plaatselijke plattelandsgemeenschappen.
Bron: presentatie van Edina Ocsko, coördinator van het 
Smart Rural 27-project

In het kader van het project Smart 
Rural 21 werden zes bestuursmodellen 

geïdentificeerd voor de analyse van het proces met 
betrekking tot slimme dorpen in de deelnemende 
plattelandsgemeenschappen. Elk model heeft zijn 
plus- en minpunten. De zes modellen zijn de volgende:
•	 Model 1A: relatief dominante positie van de 
verkozen/waarnemend burgemeester en zijn/haar 
team
•	 Model 1B: verkozen/waarnemend burgemeesters 
en sterke betrokkenheid van de gemeenschap
•	 Model 2A: sterke (niet-verkozen) plaatselijke 
leider(s) / vooraanstaande figuur (figuren) met een 
dominante positie

•	 Model 2B: sterke (niet-verkozen) plaatselijke 
leider(s) / vooraanstaande figuren en hechte 
samenwerking met de plaatselijke gemeenschap
•	 Model 2C: plaatselijke professional/persoon of 
gespecialiseerde organisatie die het proces stuurt
•	 Model 3: zelfgeorganiseerde plaatselijke 
bestuursorganen van plaatselijke mensen
De Smart Rural 21-dorpen zijn ingedeeld bij de 
verschillende modellen die hieronder voorgesteld 
worden. 
Onder welk model valt uw 
plattelandsgemeenschap?
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TIPS EN TRUCS: FINANCIERING VAN SLIMME OPLOSSINGEN

 √ Wegwijs worden in het oerwoud van verschillende 
openbare oproepen tot financiering, de voorwaarden 
begrijpen en een aanvraag indienen is zeer belastend. 
De beleidsinformatie op de Smart Rural 21-website 
kan een goed uitgangspunt zijn om na te gaan welke 
financiering mogelijk is. U moet zich afvragen of u die 
weg wilt inslaan, en zo ja, dan hebt u daar misschien 
gespecialiseerd advies voor nodig.

 √ Overheidsfinanciering en oproepen zijn niet 
noodzakelijk de enige manier om aan financiering te 
komen. Er zijn ook andere alternatieven denkbaar, 
vooral duurzame bedrijfsmodellen en crowdfunding.

 √ De meest succesvolle / ‘slimste’ 
plattelandsgemeenschappen zijn niet noodzakelijk 
de gemeenschappen die het meest succesvol 
zijn bij het aanvragen van financiering. Sommige 
gemeenschappen ontwikkelen de vaardigheden om 
met succes financieringsaanvragen in te dienen, 
maar er lijkt ook een gevaar te bestaan dat ze te zeer 
geleid worden door financieringsmogelijkheden, in 
plaats van door een slimme strategie.

 √ Plattelandsgemeenschappen kunnen proactief 
te werk gaan om de meest relevante middelen 
voor hun eigen doeleinden te identificeren (in 
plaats van uit te gaan van wat beschikbaar is). 
Een goed uitgangspunt is na te denken over 
synergieën tussen plaatselijke doelstellingen en 
doelstellingen op een hoger niveau (bv. die van 
LEADER-strategieën voor plaatselijke ontwikkeling 
of regionale programma’s en beleidsmaatregelen).

 √ Naast nationale financieringsprogramma’s 
zijn er ook grensoverschrijdende/supranationale 
projectmogelijkheden, waaronder supranationale 
LEADER-samenwerking, Interreg, Europa voor de 
burger, Erasmus+ en Horizon Europe-oproepen.

 √ Naast Smart Rural 21 werken ook andere Europese 
initiatieven aan de ondersteuning van dorpen en 
aan de ontwikkeling van strategieën rond slimme 
dorpen, initiatieven door een meer ondersteunende 
omgeving. Belanghebbenden zouden het onder meer 
interessant kunnen vinden om de ontwikkelingen van 
het Smart Rural 27-project op te volgen.

MEER INFORMATIE: SLIMME OPLOSSINGEN EN FINANCIERING

Smart Rural 21-stappenplan: praktische hulpmiddelen voor de uitvoering van strategieën
Smart Rural 21-database met slimme oplossingen: slimme oplossingen met uitvoeringsdetails
Smart Rural 21-dorpsprofielen en -oplossingen: gedetailleerde informatie over de door het dorp genomen 
slimme initiatieven

4. SLOTWOORDEN
In deze korte gids hebben we geprobeerd u 
deelgenoot te maken van de essentie van de 
ervaring die in het kader van het project Smart Rural 
21 opgedaan werd door in 2020 en 2021 samen te 
werken met plattelandsgemeenschappen in heel 
Europa. De boodschappen en hulpmiddelen zijn 
slechts uitgangspunten voor een avontuur dat elke 
plattelandsgemeenschap op eigen houtje moet 
ondernemen. Het echte werk komt op uw schouders 
terecht, u die in plattelandsgemeenschappen woont 
die voor zoveel uitdagingen staan, maar hopelijk ook 
veel nieuwe kansen te bieden hebben. 
Het concept slimme dorpen is bedoeld als bagage 
voor dit avontuur. Het is nog geen volwaardig 
concept. Net als slimme en innovatieve oplossingen 
in plattelandsgemeenschappen is het concept slimme 
dorpen zelf ook nog een experiment. Of het een 
succes dan wel een vergeefse poging en nietszeggend 
jargon wordt, hangt van ons allemaal af. U begint 
niet alleen aan dit avontuur. Verschillende lidstaten 
verlenen actieve steun aan slimme dorpen in de 
programmeringsperiode 2021-2027 en ook de Europese 
Commissie blijft haar steun verlenen, onder meer via 
het 2e voorbereidend initiatief met betrekking tot 
slimme plattelandsgebieden van de 21e eeuw (project 

Smart Rural 27). Doe mee en leg contact met andere 
dorpen om 
v e r d e r e 
ervaringen te 
delen.

“De enige manier om informatie 
over te brengen is emotie, en dat 
is heel belangrijk. Een neef van 
emotie is passie.” 

Fritz Pichler, 
Burgemeester van Stanz

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
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