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Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 2022  

 

Naam organisatie : Vereniging Dorpswerk Noord-Holland  

Adres : Oosteinde 58 

Postcode en woonplaats : 1474 MD Oosthuizen 

Website : https://www.dorpswerknh.nl 

Bank/Giro rekeningnummer : NL90 RABO 0130 873 454  

Kamer van Koophandel, nr.  : 37138622 

   

Contactpersoon : Yvonne Jonkman  

Telefoonnummer : 06-10150696 

E-mail : secretaris@dorpswerknh.nl 

   

Periode subsidieaanvraag : 2022 

Integrale uurprijs : € 85 excl. btw; € 102,85 incl. 21% btw.  

   

Beleidsplan provincie NH : Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Duurzaam Doorpakken’ 

 

Bijdrage aan beleidsdoel   

Deze aanvraag past binnen het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ 2019-2023 van de provincie 

Noord-Holland. Dorpswerk wil ook in 2022 voor leden en relaties een rol als verbinder, ontwikkelaar, 

aanjager en belangenbehartiger vervullen. Met dit Activiteitenplan 2022 verbinden we doelen van het 

provinciaal beleid met doelen van de bewonersorganisaties in de dorpen van Noord-Holland. 

 

In 2022 vraagt de impact van maatregelen rond covid-19 nog steeds onze aandacht.  

In dit jaar zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen, onze leden krijgen te maken met een nieuw 

gemeentebestuur. Zij moeten weer investeren in opbouwen van relaties met de nieuwe 

gemeenteraad en college van b en w.  

Voor Dorpswerk geldt: goed werkende thema’s, aanpakken en samenwerkingsverbanden uit 2021 

willen we voortzetten. In paragraaf 4 lichten we onze speerpunten toe.  

Naast dit Activiteitenplan lopen inmiddels twee andere projecten plus een regeling voor gemeenten 

die het werk van onze leden raken. Dit zijn: het meerjarenproject ‘Maak een Toekomstplan voor dorp 

en dorpshuis!’ (voor dorpsraden). Ook hier heeft covid-19 helaas voor vertraging gezorgd. Het tweede 

project waarin Dorpswerk mede-uitvoerder is, is het programma ‘Ontzorgen bij verduurzamen van 

klein maatschappelijk vastgoed’ (voor buurt- en dorpshuizen). Het derde parallelle spoor is de 

provinciale regeling Versterken Maatschappelijke Sector, gemeenten zijn aanvrager. Dorpswerk zal 

haar leden en achterban stimuleren zich kenbaar te maken bij hun gemeente als belangstellende en 

potentiële partner in een gemeentelijke aanvraag. 

 

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl


                                                                                                                               

Activiteitenplan Dorpswerk Noord-Holland 2022, definitieve versie 14 december 2021.   Contact: secretaris@dorpswerknh.nl  

2 

 

1. Samenwerking Dorpswerk Noord-Holland en de provincie; budget 

Provincie Noord-Holland en Vereniging Dorpswerk Noord-Holland werken sinds 2012 samen aan een 

vitaal en leefbaar platteland en kleine kernen in de provincie. In gezamenlijkheid en ieder vanuit de 

eigen rol en taken. In 2021 gaan we uit van een provinciale bijdrage van € 60.000.  

2. Vereniging Dorpswerk Noord-Holland  

Het doel van de vereniging is het op onafhankelijke wijze ondersteunen en behartigen van belangen 

van aangesloten dorpen en buurtschappen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties in de 

provincie Noord-Holland. Gericht op het voortbestaan, het behoud en zo mogelijk het verbeteren van 

de leefbaarheid in buurt, dorp of gemeenschap. In december 2021 bestaat de fusievereniging 5 jaar.  

 

Werkwijze Activiteitenplan 

Jaarlijks stelt Dorpswerk NH een Activiteitenplan op waarin doelen, activiteiten en resultaten concreet 

zijn omschreven. Voor de uitvoering van dit plan geeft het bestuur opdracht aan zelfstandig 

professionals (adviseurs). 

 

Leden en bereik 

Onze leden zijn dorpsraden (dorpsbelangenorganisaties) en buurt- en dorpshuizen.  

Stand per 10 december 2021, (bekijk de actuele stand op www.dorpswerknh.nl ) 

58 dorpen zijn aangesloten via lidmaatschap van een (gezamenlijke) dorpsraad of 

dorpsbelangenvereniging (in Noord-Holland bestaan in totaal circa 120 ‘dorpsraden’); 

101 dorps- en buurthuizen zijn lid (van ca. totaal 140 buurt- en dorpshuizen in het landelijk gebied);  

Voor 11 lidmaatschappen van dorpshuizen geldt dat het bestuur tegelijkertijd bestuur is van dorpshuis 

én dorpsraad/dorpscommissie/etc.. 

Ten opzichte van het jaar 2020 is sprake van groei: netto 13 extra dorpshuizen + dorpsraden erbij.  

Leden betalen contributie en kunnen ruim gebruik maken van de diensten van de vereniging.  

Niet-leden kunnen kennis nemen van onze informatie en het aanbod op de website, in sociale media 

en via de digitale nieuwsbrief. Zo bereiken we jaarlijks ook niet-leden die na een eerste of eenmalige 

adviesvraag alsnog lid worden. Via 260 bewonersorganisaties in 38 Noord-Hollandse gemeenten 

bereikt Vereniging Dorpswerk circa 400.000 inwoners in dorpen en kleine kernen.  

 

Bestuursleden Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, per 1-12-2021: 

 

Dagelijks bestuur:  

Nico Bijman (voorzitter)  

Yvonne Jonkman (secretaris) 

Jaap Boes (penningmeester) 

Algemeen lid:  

Ruud Bakker 

Wilma Boddeke 

Hans Verschoor 

 

Landelijk netwerk 

Bestuursleden van Dorpswerk Noord-Holland nemen deel aan de ledenraad van de Landelijke 

Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Adviseurs bezoeken het overleg Dorpshuizen.nl (deelname door 

professionals van 8 provincies) en het coördinatorenoverleg Adviseurs Dorpsraden (uit 7 provincies). 

De coördinator van de LVKK neemt aan beide overleggen deel. 

LVKK is tevens lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. voor kennisdeling 

en voor het organiseren van het Europees Plattelands Parlement (European Rural Parliament). 

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
http://www.dorpswerknh.nl/
https://www.lvkk.nl/
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3. Beleid  

 

Onze ambitie vatten we samen in acht punten:  

1. Werken aan leefbaarheid vanuit de behoeften en beleving van de leden, met oog voor nieuwe 

ontwikkelingen.  

2. De belangrijkste functies van Dorpswerk NH zijn te definiëren als:  

• Netwerk van kennis en ervaring via informatie-uitwisseling, advies en ondersteuning op 

maat, scholing via workshops, bijeenkomsten en kennis delen via online middelen 

(website, nieuwsbrieven, sociale media) 

• Ontwikkelen en aanjagen van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties 

• Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief naar overheden en 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties  

 

       3.    Samenwerken in een groter netwerk van Noord-Hollandse organisaties die bijdragen aan de  

               leefbaarheid van platteland en de kleine kernen. 

       4.    Samenwerking en de subsidierelatie met provincie Noord-Holland voortzetten en verdiepen. 

       5.    Verbreden van onze projecten en activiteiten en zoeken naar bijbehorende    

               samenwerkingspartners en co-financiers.  

       6.    Onze kennis en expertise op alle niveaus (lokaal, gemeentelijk, provinciaal, landelijk) inzetten,     

               uitdragen en vergroten.  

       7.    Communicatie en pr: de meerwaarde van ons werk en onze netwerken zichtbaar maken  

               bij leden, niet leden, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeenten. 

       8.     Ruimte creëren voor groei van de werkorganisatie van Dorpswerk Noord-Holland waarbij de  

               overzichtelijkheid ervan in het oog gehouden moet worden. 

4. Speerpunten voor 2022 

Vooraf: het belang van bewonersinitiatief…   

Dorpsorganisaties dragen zorg voor de leefbaarheid en vitaliteit van hun dorp, samen met tientallen of 

honderden vrijwilligers. Zij koesteren het goede van het platteland, doen actief mee aan een zo goed 

mogelijk sociaal leven en draaiend houden van voorzieningen. Zij spelen een rol in de introductie van 

nieuwe thema’s, activiteiten en projecten. Het organiserend vermogen en de creativiteit is groot. In 

elk dorp zijn actieve bewoners te vinden. Soms is er steun nodig: voor het verhelderen van een lokaal 

vraagstuk, voor advies of verwijzing bij praktische zaken. Dorpswerk kijkt, praat, denkt en helpt mee 

en geeft dorpen en dorpshuizen een steun in de rug bij ‘het zelf doen’. 

… … de impact van corona  

Maatregelen voor het indammen van covid-19 hebben grote impact op het sociale en maatschappelijk 

leven. Dorps- en buurthuizen worden hard geraakt, het gezond houden van de exploitatie was al 

moeilijk met al die hele en halve sluitingen. Daar komen nu ook andere effecten bij als prijsstijgingen 

energie, verzekeringen, etc.. Dorpsraden voelen zich belemmerd in het contact houden met 

bewoners, online bijeenkomsten zijn mogelijk maar niet iedereen voelt zich hier comfortabel bij. Zijn 

dorpsraden weerbaar en wendbaar genoeg om hun rol als gesprekspartner naar de (lokale) overheden 

te spelen?  

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
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--- Wet- en regelgeving, beleid. Algemeen: er is bij inwoners behoefte om invloed uit te oefenen op de 

democratische besluitvorming. En op het mee vormgeven van concrete projecten en oplossingen. Er is 

heel veel gaande in Nederland en daarmee ook in Noord-Holland. Op ruimtelijk gebied (incl. wonen, 

mobiliteit), de energie- en warmtetransitie en digitale ontwikkelingen. Maar ook op het gebied van 

sociale cohesie, zorg en welzijn op dorp/wijkniveau. Een sterke lokale democratie vraagt voortdurend 

om aandacht en onderhoud. Om inwoners blijvend te betrekken is de Wet versterking participatie op 

decentraal niveau in voorbereiding. Ook het ‘uitdaagrecht’ valt hier eventueel onder. In maart 2022 

zijn er gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor provinciale staten (2023) komen in zicht.  

 

Thema’s in 2022  
 

Thema’s in dit Activiteitenplan* komen voort uit:  

a. wat onze leden signaleren aan problemen en/of kansen. 

b. signaleren van bovenlokale ontwikkelingen en thema’s die onze leden raken.  

Rode draad is, wij willen: ‘Leden en achterban, vrijwilligers, ondersteunen bij hún inspanningen voor 

de lokale vitaliteit, leefbaarheid en sociale samenhang’.  

*) nb. De projecten Maak een Toekomstplan! en Ontzorgen bij verduurzamen van maatschappelijk en 

Noord-Hollands PlattelandsParlement 2022 lopen parallel aan dit Activiteitenplan.   

 

1. Versterken, vernieuwen van dorpsraden en van participatie op decentraal niveau  

Gemeenten maar ook de provincie geven aan participatie van bewoners belangrijk te vinden. De 

Omgevingswet schrijft participatie voor als verplicht, maar gemeenten zijn vrij het HOE zelf in te 

vullen. Experimenten vinden plaats met allerlei vormen van participatie, steeds vaker ook online 

raadpleging van individuele burgers of tijdelijke burgerpanels. Corona maakt het niet makkelijker om 

de gemeenschap te mobiliseren. Dorpsraden hadden en hebben geen formele status en zijn uniek in 

hun functioneren in de lokale dorpsgemeenschap: het is vrijwilligerswerk, de mensen die het doen 

geven invulling en kleur aan het dorpsraad zijn. Kijkend naar de grote vraagstukken zijn sommige 

dorpsraden expert (vb. Wijk aan Zee, richting Tata Steel), terwijl anderen geen rol voor zichzelf zien in 

complexe materie. (Hoe) kunnen dorpsraden in het huidige krachtenveld uit de voeten met hun rollen 

van woordvoerder, vertegenwoordiger, verbinder van het dorp? Dorpswerk wil de bewustwording en 

kennis over het functioneren van dorpsraden als instrument in de lokale (praktische) democratie 

blijven stimuleren. 

 

2. Versterken van het maatschappelijk leven, sociale cohesie 

‘Wen er maar aan’, het rondgaan van covid-19 en ander virussen is waarschijnlijk een blijvend 

fenomeen.  

 

Dit raakte en raakt organisaties en vrijwilligers die een rol spelen ten faveure van het maatschappelijk 

leven hard (ref. verenigingen, ontmoetingsruimtes, dorpsactiviteiten).   

Via de gemeente zijn middelen binnen bereik (ref. regeling Versterken Maatschappelijk Weefsel) voor: 

a. het faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen;  

b. de financiële gezondheid van organisaties voor de toekomst;  

c. het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers.  

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
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Voor zowel buurt- en dorpshuizen als dorpsraden liggen hier kansen. Dorpswerk wil haar leden 

ondersteunen die aan de slag willen op bovengenoemde thema’s en hiervoor contact zoeken met hun 

gemeente. Voor versterken sociale cohesie zijn verschillende partijen in beeld; zoals (via gemeente: ) 

dorpscoördinatoren; Vrijwilligerscentrales. Particuliere organisaties als KNHMfoundation, VSBfonds, 

en anderen.  

 

3. Leefbaarheid, aspect Wonen / Woningbouw   

De vastgelopen woningmarkt is een probleem, in steden en dorpen. Voor kleine kernen raakt het 

ontbreken van voldoende betaalbare woningen de leefbaarheid in algemene zin. Nu in veel dorpen de 

huidige generatie jongeren en senioren geen passende woning vindt en ook nieuwkomers van buiten 

geen huis vinden, vergrijzen dorpen in nog hoger tempo dan al gaande was. Uiteindelijk komen 

voorzieningen onder druk te staan. In een aantal kernen betekent dit een gebrek aan betrokken 

vrijwilligers voor het verenigingsleven. Hulpdiensten zoals de vrijwillige brandweer zitten zonder 

aanwas. Nog meer dorpsscholen, het dorpshuis of de laatste buurtsupermarkt sluiten. Voor de blijvers 

heeft het ontbreken van jongere generaties ook gevolgen. We zetten het in 2021 gestarte gesprek 

voort over ‘onorthodoxe oplossingen’ op de woningmarkt. Met leden, initiatiefnemers van 

woonprojecten, met wethouders en provinciebestuur.  

 

4.Leefbaarheid, aspect Verkeersveiligheid, provinciale wegen bij dorpskernen.  

Bij Dorpswerk komen signalen binnen over onveilige verkeerssituaties in de dorpskom. Groot 

materieel, landbouwverkeer, bouwbedrijven, het maakt allemaal gebruik van dorpswegen en heeft 

effect op veiligheid en leefbaarheid. Het onderwerp verkeersveiligheid staat al jarenlang hoog op de 

agenda van dorpsraden, zij bespreken dit in eerste instantie met hun gemeente. In verschillende 

regio’s organiseert provincie Noord-Holland een experiment. Wij volgen dit.  

 

5.Voorbereiding PlattelandsParlement, NHPP 2022.  

Dorpswerk wil naar goede traditie in najaar 2022 een groter dorpenevenement organiseren. 
(NHPP2022) voor leden, politiek, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven. 
Het gaat om:  

o leren van elkaar; kennis delen; elkaar inspireren en elkaar tot actie aanzetten 
o een stem laten horen aan beleidsmakers en politici  

o input leveren voor beter beleid dat de actieve bewoners ondersteunt bij het bereiken van 

doelen die zij nastreven 

o invloed uitoefenen op de partijprogramma’s van de fracties die deelnemen aan de 

Statenverkiezingen van maart 2023  

o Profileren van Dorpswerk Noord-Holland als organisatie waar maatschappelijke organisaties, 

provincie, gemeenten prima mee kunnen samenwerken.   

De voorbereiding (1e kwartaal 2022) resulteert in een realistisch projectplan inclusief kosten- en 

dekkingsplan, afspraak over samenwerking en sponsoring door de provincie en een ontvangende 

gemeente. Ook partners in de uitvoering zijn benaderd. 

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
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5. Activiteitenplan - inhoud en gewenste resultaten 
 

De activiteiten van Dorpswerk, onderverdeeld naar onze drie hoofdfuncties: 

 

1. Netwerk van kennis en ervaring 

2. Ontwikkelen en aanjagen 

3. Spreekbuis zijn en behartigen van belangen van het collectief  

 

 

5.1. Dorpswerk Noord-Holland als netwerk van kennis en ervaring 
 

Dorpswerk NH maakt de kennis en ervaring -aanwezig bij haar leden en bij dorpsorganisaties elders in 

Nederland-, zichtbaar, vindbaar en bruikbaar. Dorpswerk NH profileert zich als onderscheidend 

netwerk van kennis en ervaring rond actuele thema’s die gaan over leefbaarheid, vitaliteit, sociale 

cohesie, actief burgerschap en participatie. In 2020/2021 is online ledencontact in een 

stroomversnelling gekomen. Organiseren van hybride bijeenkomsten zetten we voort.  

5.1.1. Info, advies en ondersteuning voor dorpsorganisaties, 

dorpshuizen en gemeenten  

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

Vraaggericht advies en ondersteuning voor: 

a) Dorpsorganisaties 

b) Dorpshuizen  

c) Gemeenten.  
 

a) Dorpsorganisaties / dorpsraden 

Participatie en cocreatie vraagt veel van vrijwilligers binnen 

een dorpsorganisatie. Verhoudingen, afspraken en relaties 

binnen het dorp en/of de gemeente zijn verschillend en soms 

complex. Invoering Omgevingswet, Wet versterking 

participatie op decentraal niveau, hoe werkt een gemeente? 

Dit alles vraagt kennis, bewust zijn van eigen rol en 

mogelijkheden. De behoeften aan informatie en ondersteuning 

is per dorpsraad verschillend. O.a. een methodiek voor 

reflectie op ‘wat voor dorpsraad willen we zijn’ is voorhanden. 

Uitleg over de meerwaarde van onze ondersteuning vraagt 

heldere communicatie en afstemming. 

 

Resultaat 

Dorpsraden en gemeenschappen staan sterker in hun 

functioneren: naar inwoners, naar gemeente en andere 

partijen. Circa 12 dorpsraden zijn geadviseerd en ondersteund 

over vraagstukken die zij zelf aandragen of waarover de 

adviseur met hen in gesprek gaat in het kader van 

bewustwording over rol, taken, kwaliteit van de dorpsraad. 

 

  

 

 

 

 

 

70 uur  

 

 

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
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b) Dorpshuizen Vrijwilligers in dorpshuizen hebben te maken 

met bezetting, verbouwing, verpachting, subsidie, 

ondernemingplan, bestuur en beheer e.d.. Zij exploiteren een 

gemeenschapsgebouw en/of zijn daarnaast ook ontwikkelaar 

van activiteiten en projecten. De beperkingen door corona 

(gedwongen sluiting), stijging van kosten, nieuwe behoeften in 

de samenleving,  dit alles brengt uitdagingen met zich mee. 

Dorpswerk ondersteunt besturen en beheerders via: een 

klankbord zijn, informatie geven over o.a. steunmaatregelen 

en alle vragen die vrijwilligers hebben. Ook inzet van  

methodieken voor reflectie op taken en prioriteiten, 

exploitatie, bestuurskracht, etc. zijn beschikbaar. We verwijzen 

verder naar een online naslagwerk: de Vraagbaak voor 

dorpshuizen en dorpsraden op www.dorpshuizen.nl.  

Resultaat 

Dorpshuizen zijn vraaggericht ondersteund, zij hebben tools, 

info en handvatten aangereikt gekregen waarmee zij verder 

kunnen. Circa 40 dorpshuizen zijn geïnformeerd en 

geadviseerd over bovenstaande en andere thema’s. 

De landelijke Vraagbaak Dorpshuizen is up to date. Uitwisseling 

met collega professionals loopt via het overleg Dorpshuizen.nl 

en in een afgesproken maximaal aantal uren/inzet voor 2022.  

 

 

70 uur 

 

 

 

 

 

 

 

nb. Dorpswerk 

zet  ook eigen 

middelen in 

voor up to 

date houden 

digitale 

vraagbaak.  

 

  

c) Gemeenten. Initiatieven uit de samenleving groeien 

wanneer zij op een juiste manier worden aangemoedigd en 

gefaciliteerd. Gemeenten hebben vragen wat de rol van 

dorpsraden is of kan zijn. De nieuwe ‘Wet versterken 

participatie op decentraal niveau’ en aanvullend het 

Uitdaagrecht, als ook de Omgevingswet: dit vraagt om 

uitwerking in verordeningen waar ook dorpsraden en buurt-

/dorpshuizen in ge- en erkend worden.  

In samenspraak tussen dorpen en gemeenten kunnen wij 

verhelderend, verbindend en versnellend werken. Zodat 

participatie en cocreatie vanuit beide kanten in gang wordt 

gezet (‘wie participeert bij wie?’). Ook bij afwegingen over 

coronasteun door gemeenten worden onze adviseurs soms 

ingeschakeld als gesprekspartner en als schakel.  

 

Resultaat 

Circa 3 gemeenten zijn geadviseerd over afstemming, 

participatie en cocreatie met dorpsraden en buurt- en 

dorpshuizen (in de context van genoemde wetten en 

verordeningen; en wat zich verder in de praktijk voordoet). 

  

 

20  uur 

 

mailto:secretaris@dorpswerknh.nl
https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/
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5.1.2 Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops, e.d. 

een mix van online en fysiek contact   

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden ontmoeten elkaar en delen kennis en ervaring. Contact, 

uitwisseling en leren van elkaar is belangrijk en dragen we uit 

als meerwaarde van het collectief. 

Voor 2022: 3 (hybride) bijeenkomsten rond actuele thema’s, in 

samenspraak met leden te bepalen.  

Verder organiseren we 2 presentaties / webinars  rond een 

onderwerp met een externe deskundige.  

De (hybride) bijeenkomsten en webinars zijn toegankelijk voor 

zowel leden als niet-leden. Zo breiden we het kennis- en 

contactennetwerk van onze leden uit; plus trekken nieuwe 

leden aan. 

 

Resultaat 

Leden leren elkaar kennen en benutten elkaars kennis, ideeën 

en contacten. Zij reflecteren intern (dorpsraad en dorpshuis) 

op thema’s, dragen deze aan bij de vereniging en kunnen hun 

informatie en kennis actief delen met collega’s.  

Dorpswerk organiseert 5 keer een bijeenkomst c.q. webinar 

(mix van online en fysiek).  

 

 80 uur  

 

3.561,- euro 

5.1.3 
 

functie ‘kennisbank’ en info-/kennisuitwisseling online  Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

 De bijeenkomsten van 5.1.2. leveren waardevol ‘naslagwerk’ 

op: inhoudelijke thema’s, inzicht in ons netwerk (ervarings-) 

deskundigen. De output van activiteiten wordt op 

aansprekende wijze openbaar gemaakt in verslagen, 

rapportages en vastgelegd op beeld. Ook verzamelen we 

informatie en kennis van anderen die van nut is voor onze 

achterban en relaties.  

Via mailings, digitale nieuwsbrieven, website, sociale media (– 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube – ) en persberichten 

bereiken we leden en partners: circa 500 relaties. Dit zijn leden 

en niet-leden van dorpsraden en dorpshuizen, medewerkers 

overheden, politici, maatschappelijke partners en overig.  

 

Resultaat 

Minimaal 6x per jaar een digitale nieuwsbrief, gelezen door 

300+ unieke relaties.   

Website met actuele, relevante content (gericht op leden / 

bewonersorganisaties en overige geïnteresseerden). 

Onze online kanalen zijn op een toegankelijke, laagdrempelige 

manier te raadplegen. De content wordt gelezen, bekeken en 

gewaardeerd door leden en geïnteresseerden.  

 

90 uur  

 

 

 

900,- euro 
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Specifieke kosten: 

Hosting en beheer website, incidenteel drukwerk, inhuur 

specialistische kennis 

 

5.1.4. Kennisdelen via het landelijk netwerk    

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Dorpswerk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Kleine 

Kernen (LVKK) en het overleg van ondersteuners 

Dorpshuizen.nl.  

Beide overkoepelende organisaties benutten we voor 

kennisdeling, ervaringsuitwisseling, verzamelen van goede 

voorbeelden, het gezamenlijk uitvoeren van lobby naar 

landelijke overheid, product- en projectontwikkeling, etc.. 

Dorpsraden en dorpshuizen in Noord-Holland profiteren zo van  

ideeën, projecten, kennis en methoden bij organisaties in 

andere provincies. 

 

Resultaat 

--- Collegiaal consult in het netwerk van professionele adviseurs 

bij zusterorganisaties van Dorpswerk leidt tot kwaliteit-

verhoging van ons advieswerk.  

--- Meer slagkracht voor het lobbywerk naar landelijke 

overheden. 

--- Vraagbaak dorpshuizen is relevant voor onze achterban, 

want actueel.   

 

 

50 uur 

 

 

 

 

5.2.  Dorpswerk Noord-Holland als ontwikkelaar en aanjager  
De vereniging ontwikkelt projecten of participeert in projecten van derden ten gunste van specifieke 

dorpsorganisaties of voor het collectief. Dorpswerk wil thema’s onderzoeken, agenderen en 

bewustwording creëren. Daarmee nemen we dorpsinitiatieven en de stakeholders (overheden, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven) mee in ontwikkelingen die ten goede komen aan een 

vitale plattelandssamenleving. 

 

5.2.1 Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP2022) Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Voorbereiden project NHPP2022. In samenwerking met leden, 

met provincie Noord-Holland en met partners (een gemeente 

als gastheer/-locatie; overige partners).  

Beschrijving: Het NHPP2022 als hybride evenement i.s.m. 

partner Provincie Noord-Holland en een ontvangende 

gemeente. We leren van elkaar, delen praktische kennis en 

ervaringen, inspireren, zetten aan tot acties die onze leden en 

de plattelandssamenleving ten goede komen; en bijdragen aan 

 

40 uur  

 

en pm,  

fondsen-

werving is in 

gang gezet  
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doelstellingen van provinciaal beleid. Plan gereed 1e kwartaal 

2022. Uitvoering eerste helft oktober 2022.  

 

Gewenst resultaat: realistisch projectplan NHPP2022; afspraken 

met partners; provincie NH doet mee, is sponsor; ontvangende 

gemeente; sluitende begroting.  

 

 

 

 

5.3. Dorpswerk Noord-Holland als spreekbuis en belangenbehartiger en als 

vereniging met leden en relaties 
In 2022 is een wisseling in het bestuur aanstaande, onze voorzitter treedt af. De werving voor een 

nieuwe voorzitter loopt (december 2021). 

 

5.3.1 Relatiebeheer vereniging, direct contact met leden, aspirant- 

leden  

Uren  

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•   

De binding met onze leden is belangrijk. We gaan zoveel 

mogelijk voor het directe contact. In 2022 blijven we werken aan 

bekendheid en direct contact met leden en niet-leden. Bij 

opzegging van het lidmaatschap nemen we contact op. We 

motiveren  dorpsorganisaties en dorpshuizen zich bij de 

vereniging aan te sluiten en hun vragen, ideeën, expertise en 

behoeften kenbaar te maken.  

 

Resultaat 

In 2022 streven we naar:  

- Stabiel houden van ledental dorpsraden en dorpshuizen. 

- Een duidelijk profiel en positieve reputatie: onze leden en 

relaties hebben een duidelijk beeld van waar Dorpswerk voor 

staat (identiteit), waarderen de diensten positief en zijn 

tevreden.  

 

 

20  uur 

 

 

5.3.2 

Relatiebeheer met partners, opdrachtgevers, overig 

Het levendig en relevant houden van de vereniging vraagt ook in 

2022 onze aandacht. We blijven werken aan een actueel en 

accuraat namen- en adresbestand van contacten en relaties in 

ons netwerk: politiek, beleid, overheden, maatschappelijke 

organisaties, burgernetwerken, kennisinstituten, et cetera.   

Resultaat 

De vereniging heeft een actueel adresbestand van leden en niet-

leden. Leden geven aan dat het lidmaatschap meerwaarde 

heeft. Namen- en adresbestand van relaties (overig) is actueel.  

   

Uren 

adviseur 

 

40 uur 

Activiteiten- 

kosten 
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5.3.3 Spreekbuis, belangenbehartiging en lobby  

algemene ondersteuning bestuursactiviteiten  

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  De functie van Dorpswerk als spreekbuis en belangenbehartiger 

is effectief gebleken. Deze taak valt direct onder het bestuur. 

Kerntaak van het bestuur is verder: besturen van de vereniging. 

In de uitvoering doet het bestuur een beroep op de 

professionals, de adviseurs en een personal assistent bij: 

-inhoudelijke voorbereiding van de (bestuur)vergaderingen,  

-schrijven van (activiteiten- of beleids)plannen, vacatureteksten, 

lobbybrieven, subsidie- en fondsaanvragen e.d.  

Dorpswerk start 2022 met een bestuur op sterkte (6 leden). 

Resultaat 

Het bestuur is in staat om haar kerntaak uit te voeren. Het beleid 

is inhoudelijk onderbouwd, wordt op een effectieve en efficiënte 

manier vastgesteld en uitgevoerd. Het bestuur heeft voldoende 

leden om de activiteiten als vereniging te legitimeren. 

 

 

60 uur  

 

 

 

 

6. Begroting 

 
  

Activiteitenplan 2022  

Uren adviseurstarief 

(€ 102,85 p/u)* 

Activiteiten- 

kosten 

Totaal 

1. Netwerk van kennis en ervaring 380   

2. Ontwikkelaar en aanjager, NHPP2022 40   

3. Spreekbuis, belangenbehartiger, lobby, 

vereniging 

120   

De werkzaamheden in 2022 vertalen zich in de 

volgende begroting: 

540 uren  

€ 55.539,- 

 

 

€ 4.461,-   

 

maximum 

€ 60.000,- 
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