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Stichting Camping Dijk&Waard _ Serious Game

·
·
·
·
·

Voorjaar 2020 / een Corona crisis / de wereld komt even tot stilstand.
LD & HHW worden samengevoegd tot Dijk & Waard.
Weinig mensen hebben een vakantie gepland: ‘We blijven thuis deze zomer...’
Een unieke kans om onze inwoners kennis te laten maken met elkaar en de eigen
omgeving.
Tegen deze achtergrond is het idee ‘Camping Dijk & Waard’ ontstaan.

Wat verandert er als je je als gemeentes en inwoners 2 maanden lang gaat gedragen alsof
het vakantie is en we samen een camping vormen?
·
·

·

Veel mensen blijven thuis, maar thuis wordt anders, thuis wordt camping Dijk &
Waard.
Campinggevoel: eenvoudig / informeel (korte broek en slippers) / vrij (binnen
eenvoudige regels) / sympathiek / oprecht / verdraagzaam / analoog / inventief /
iedereen is gelijk
Campinggedrag: ad hoc (vandaag schijnt de zon, morgen kan het regenen) / we zijn
buiten / we doen iets ‘anders’ dan normaal / verplaatsen ons traag / hebben tijd / zijn
nieuwsgierig / ontmoeten nieuwe mensen.

De Camping is een kader, een kapstok, thema, waaronder we veronderstelden veel te
kunnen bereiken.
·
·
·
·

Kom over de brug, (verbinding & kennismaking)
Maak kennis met de lokale economie (belangrijke rol voor horeca / winkeliers /
verenigingen / culturele sector)
Inwoners kijken met nieuwe ogen naar bestaande dingen (alsof we op vakantie zijn):
Dat wat reeds bestaat beter zichtbaar maken.

We wakkeren de creativiteit en ondernemingszin van onze inwoners en bedrijven aan
en laten ons graag verassen met opmerkelijke ideeën uit onze gemeenten, iedereen doet
mee.
·
·

We bevorderen de gemeenschapszin en ondernemingszin en nemen ieder idee
serieus (mits van waarde voor de camping).
De camping is een setting waaronder we op een organische manier een vlechtwerk
kunnen laten ontstaan, het is een ruimte voor verbinding, ontwikkeling en vermaak.
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Maar Camping Dijk & Waard is natuurlijk geen echte camping maar een spel, een ‘serious
game’. En zoals het met een spel gaat weet je op voorhand niet hoe het zal gaan lopen (en
als je dit wel zou weten hoef je het spel niet te spelen).
We hadden verwacht dat we veel initiatieven zouden ontvangen met betrekking tot
ontmoeting en vakantievermaak. Vanaf dag één bleek echter dat de behoeften vanuit de
inwoners op veel serieuzere vlakken lagen. De Camping ontving bijna 500 initiatieven en
vragen waarin opvallend veel sociaal maatschappelijke onderwerpen werden aangekaart.
Door het koppelen van initiatieven en het met elkaar in contact brengen van allerlei
mensen en bedrijven en organisaties die we op de receptie hebben ontvangen zijn vele
projecten ontstaan. De meeste projecten staan kort vernoemd op het overzicht op www.
campingdijkenwaard.nl.

Tijdens het spel ontwikkelde de Camping zich tot:
·
·

Een bijzondere methode om te leren hoe we samen flexibel en met lef de onzekere
nabije toekomst positief en proactief tegemoet kunnen treden.
Een uniek spel (serious game) om samen initiatieven en projecten tijdens een
periode van soepele regelgeving te kunnen testen en op te starten.

leren
onorthodox
samenwerken
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