
 

 

Aanvraag subsidie voor project  

Noord-Hollands PlattelandsParlement, NHPP2022  

 

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.  

   

Aanvraag pas bij project : Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds 

 

Bijdrage aan provinciale programma’s en projecten  

 

Provincie Noord-Holland en vereniging Dorpswerk Noord-Holland werken sinds 2012 samen aan 

bevordering van de leefbaarheid, vitaliteit en sociale cohesie op het platteland. Dit doen we in 

gezamenlijkheid en ieder vanuit de eigen rol en taken.  

 

Deze subsidieaanvraag voor het organiseren van het NHPP2022 past binnen het provinciale project 

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds, bij 

- Het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 

- De uitvoeringsregeling Versterken Maatschappelijke Sector Noord-Holland 2021 

 

Wij vragen aan provincie Noord-Holland een financiële bijdrage van € 15.000,--.  



1. Introductie  

Op 14 oktober 2022 organiseert Dorpswerk Noord-Holland haar 5e PlattelandsParlement 1, hierna 

genoemd: NHPP2022. Het is een interactieve, hybride bijeenkomst(*) waarbij 

• Actieve bewoners en maatschappelijke organisaties uit dorpen en platteland samenkomen 

voor uitwisseling; kennis delen; inspiratie opdoen. 

• Er gesprek is met vertegenwoordigers van politiek en beleid. Provincie Noord-Holland, 

gemeenten, waterschappen.  

Karakter evenement: een mix van presentaties, informatie, inspiratie, debat. Aan de hand van 

concrete, inspirerende praktijken en initiatieven van onderop. (*) Hybride: een programma met 

bezoekers/deelnemers op locatie waarvan enkele onderdelen online te volgen zijn.  

 

2. Doelstellingen   

Via het evenement NHPP2022 willen we: 

o leren van elkaar; kennis delen; elkaar inspireren en elkaar tot acties aan te zetten die de 

vitale plattelandssamenleving ten goede komen. 

o een stem laten horen aan beleidsmakers en politici (van provincie, gemeenten en 

waterschappen) 

o input leveren voor beter beleid dat de actieve bewoners ondersteunt bij hun streven naar 

sociale cohesie en een vitale dorpssamenleving 

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 provincie, gemeenten en 

maatschappelijke organisaties prima mee kunnen samenwerken.   

 

3. Doelgroep 

Doelgroep en deelnemers zijn  

• leden en aspirant-leden van onze vereniging: actieve bewoners, georganiseerd in dorps-

raden, dorpshuizen en andere (dorps)overleg- of projectorganisaties; 

• ondernemers;  

• maatschappelijke organisaties;  

• politici en bestuurders bij provincie, waterschappen en gemeenten in Noord-Holland;  

• leden Tweede Kamer afkomstig uit Noord-Holland. 

Aantal deelnemers  -  80 - 100 personen op locatie.  

-  60 – 80 personen via livestreams/opnames van workshops  

 
1 Voorgaande edities NHPP: zie dorpswerknh.nl > projecten.  

https://www.dorpswerknh.nl/index.php?page=plattelandsparlement


 

4. Uitgangspunten inhoud, organisatie en financiering NHPP2022   

- Het initiatief ligt bij vereniging Dorpswerk en haar leden, maar we organiseren het 

evenement samen met partners. 

- Het programma kiest het perspectief van actieve bewoners en initiatieven in de buurt- en 

dorpssamenleving.  Wat hebben zij nodig? Zie verderop bij 5. Inhoud.  

- Provincie Noord-Holland is partner en co-financier; op ‘Ontzorgingsprogramma’ en 

‘Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Sector’ verbinden we de doelen van provinciaal beleid 

aan de doelen van georganiseerde bewoners.  

- Het gemeentebestuur van Waterland is partner, gastheer; het bestuur stelt de locatie van 

het gemeentehuis te Monnickendam beschikbaar plus andere faciliteiten. 

- Dorpswerk zet eigen middelen (tijd, geld, netwerk) in voor bekostiging van het evenement.  

DATUM: vrijdagmiddag 14 oktober 2022.  

TIJD: 12 – 17 uur.  

 

5. Inhoud  

In het programma nemen we thema’s op waar actieve bewoners zich hard voor maken of juist 

aangeven dat (ander of nieuw) beleid nodig is van overheden en maatschappelijke organisaties om 

hun doelen waar te kunnen maken.  

De Algemene Leden Vergadering (ALV) op 11 mei 2022 is een moment om met leden af te stemmen 

over prioriteiten, mogelijkheden en wensen.  

Thema’s, rode draad: Vrijwillige inzet – bewonersinitiatieven – lokale democratie / ruimte voor 

inspraak en meedenken – leefbaarheid en sociale vitaliteit.  

▪ Versterken Maatschappelijk Weefsel. Gemeenten zetten in 2022 samen met lokale 

verenigingen, etc. projecten en activiteiten in gang. Waar gebeurt wat? Wat kunnen we 

hiervan leren?  Bron: ingediende projecten bij UVR.  

▪ Dorpshuizen praktisch en financieel helpen: Ontzorgen bij verduurzamen; een tussenstand in 

de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma, onderdeel buurt- en dorpshuizen. 

▪ Proactief aan de slag met maken van een dorpsvisie, leefbaarheidsplan, kerndocument, etc. 

Project Maak een dorpsvisie; tussenstand, wat leren we?   

▪ Woningbehoefte, woningbouw. Inspirerende initiatieven in dorpen laten zien.  

▪ Bewonersinitiatieven voor welzijn, zorg en wonen. Netwerk NLZVE heeft kennis. 

▪ Innovatie (lokale democratie), wat zijn inspirerende voorbeelden?  

samenwerking dorpsraad-gemeente, democratische vormen van beraad en besluitvorming in 

dorpen; inspraak en meedenken, welke voorstellen doet de Statenwerkgroep Participatie?  

Jongerenparticipatie, hoe zijn jongeren bezig met de leefomgeving? Wat willen jongeren 

concreet bijdragen?  



▪ Jongerenparticipatie, hoe zijn jongeren bezig met de leefomgeving? Wat willen jongeren 

concreet bijdragen?  

▪ Verkeersveiligheid in en om dorpen. Hoe verloopt inspraak en meedenken bewoners. 

Voorbeeld co-creatie provincie NH met dorpsraad Broek in Waterland, ontwerp voor N-weg 

aangedragen door de dorpsraad. Wat is de stand van zaken? Wat leren we  hiervan?  

▪ Dorpshuizen als plek voor ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, innovatie. Voorbeelden.  

▪ Trend: via sport en kunst werken aan sociale en gezondheidsdoelen. Concrete voorbeelden 

die spelen in dorpen/dorpshuizen.  

 

6. Communicatie en PR    

Een paragraaf Communicatie en PR voegen we binnenkort toe aan dit plan.  

Samenwerking met NHNieuws (online tv); en met het Noordhollands Dagblad is in onderzoek.  

 

7. Financiën  -  Kostenraming en dekkingsplan  

Activiteit  Kosten in €  

honoraria/uren: verkennen, 

proj.plan, fondsenwerving 

 4.114,-- 

honoraria/uren: organiseren, 

uitvoeren, nazorg:  

21.598,50- 

Vrijwilligersuren: 150 uur PM 

Activiteitenkosten overig 2.515,-- 

Locatie, catering, AV en ICT 

gemeente Waterland 

PM 

 Dekking  In euro  

Middelen Dorpswerk 13.228,-- 

Co-financiering in natura door 

gemeente Waterland 

  PM 

Co-financiering door derden, 
levering diensten in natura (denk 
aan workshops uitvoeren, 
informatie geven) 

  PM 

Provincie Noord-Holland  15.000,-- 

Totaal kosten  28.228,--  Totaal dekking  28.228,-- 

 

 

 



8. Nazorg, evaluatie en verantwoording  

Evaluatie is belangrijk. We leggen de deelnemers aan het NHPP2022 een korte enquête voor.  

 

Uit het evenement komen aanbevelingen, adviezen, tips en andere inzichten voort. Die nemen we 

mee naar onze leden en achterban. En naar onder andere Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

en gemeentebesturen, fracties in Provinciale Staten en naar gemeenteraden.   

 

We leggen verantwoording af over de verstrekte subsidie met een verslag.  

 

++++++ 


