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Activiteitenplan Vereniging Dorpswerk Noord-Holland 2019  
 

 
 

Naam organisatie : Vereniging Dorpswerk Noord-Holland  

Adres : Lijsterbesweg 23 

Postcode en woonplaats : 1744 LK  Sint Maarten 

Website : https://www.dorpswerknh.nl 

Bank/Giro rekeningnummer : NL90RABO0130873454  

Kamer van Koophandel nummer : 37138622 

   

Contactpersoon : Sam Mulder 

E-mail : secretaris@dorpswerknh.nl 

   

Periode subsidieaanvraag : 2019 

Beleidsplan provincie NH : Coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ (2016 – 2019) 

 

 

Bijdrage aan beleidsdoel 

Deze aanvraag past binnen het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ van de provincie Noord-Holland. 

 

 

1. Samenwerking Dorpswerk Noord-Holland en de provincie  

In de periode 2016-2019 werken vereniging Dorpswerk Noord-Holland en de provincie samen aan een 

vitaal en leefbaar platteland in Noord-Holland. De vereniging kan in 2019 rekenen op een bijdrage van 

€ 60.000. Provincie Noord-Holland en (rechtsvoorgangers van) vereniging Dorpswerk Noord-Holland 

werken al sinds 2012 aan dit doel, in gezamenlijkheid en ieder vanuit zijn of haar eigen rol en taken. 
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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 en het behoud en zo mogelijk het verbeteren 

van de leefbaarheid van die gemeenschappen, zulks in de ruimste zin van het woord.  

 

Werkwijze 

De vereniging Dorpswerk Noord-Holland is ontstaan uit een fusie van (de rechtsvoorganger) 

Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH) en stichting Platform Dorpshuizen Noord-

Holland (PDNH). Dorpswerk Noord-Holland ging per 1-1-2017 van start. Voor de uitvoering van 

projecten en activiteiten geeft het bestuur opdracht aan zelfstandig professionals (adviseurs). Een 

nieuwe huisstijl is ingevoerd, onder andere zichtbaar in onze website dorpswerknh.nl, digitale 

nieuwsbrief (6 keer per jaar), twitter- en facebook-account. 

  

 

Leden 

Onze leden zijn dorpsraden, dorpsorganisaties en dorpshuizen. Leden betalen contributie en 

ontvangen de digitale nieuwsbrief, kunnen gebruik maken van diensten van adviseurs en kunnen 

deelnemen aan workshops en andere activiteiten.  

  

 

Bestuur  

Bestuursleden van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland zijn:  

Nico Bijman (voorzitter)  

Rens Cappon (vice-voorzitter)  

Sam Mulder (secretaris) 

Ad Ruiter (penningmeester) 

Ruud Bakker 

Petra Taams 

Yvonne Jonkman  

 

 

Landelijk netwerk 

Op landelijk niveau nemen bestuursleden van Dorpswerk Noord-Holland deel aan de ledenraad van de 

Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). Adviseurs nemen deel aan het overleg dorpshuizen.nl en 

het zogenoemde coördinatorenoverleg kleine kernen.   
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3. Beleid  

Onze ambitie vatten we samen in acht punten:  

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

ontwikkelingen. 

- De belangrijkste functies van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland te definiëren als:  

o Netwerk van kennis en ervaring – operationeel via een mix van activiteiten en 

middelen, online en offline; 

o Ontwikkelaar en aanjager - van nieuwe thema’s; van projecten; van allianties; 

o Belangenbehartiger en spreekbuis - naar overheden, maatschappelijke organisaties, 

brancheorganisaties, e.a.     

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

leefbaarheid van platteland en de dorpen. 

- Voortzetten van de subsidierelatie met de provincie Noord-Holland. 

- Verbreden van onze projecten en activiteiten; en zoeken naar bijbehorende 

samenwerkingspartners en co-financiers.  

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

uitdragen en vergroten.   

- Communicatie en pr: de meerwaarde van ons werk en onze netwerken beter zichtbaar maken 

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

- Er is ruimte voor groei van de werkorganisatie van Dorpswerk Noord-Holland maar het moet 

een overzichtelijke organisatie blijven. 

 

 

4. Plannen voor 2019: Werken aan toekomstbestendige dorpen en 

dorpsorganisaties. 

Veerkrachtige dorpsorganisaties zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven op in dorpen en op het 

platteland goed is. De inzet van honderden vrijwilligers zorgt ervoor dat de leefbaarheid op het dorp in 

stand blijft, dat er een plaats is waar dorpsbewoners en verenigingen kunnen samenkomen en dorpen 

uiterlijk er fysiek goed uitzien. Ze vormen -tegen de achtergrond van de schaalvergroting van 

gemeenten- steeds meer de ogen en de oren van de gemeenten. 

Een levendige en sterke democratie vraagt ook om  goed functionerende dorpsorganisaties. Steeds 

meer overheidstaken zijn in het laatste decennium neergelegd bij de lokale overheid. Taken op het 

terrein van het sociaal domein en vanaf 2021 ook allerlei taken met betrekking tot de inrichting van de 

leefomgeving. Investeren in betrokken en actieve bewoners, die het initiatief nemen om de 

samenleving sterker te maken, is daarom ook in 2019 nodig en verdient zichzelf terug.  

 
1. Basispakket advies en ondersteuning voor dorpsorganisaties 

Dit basispakket is uitgewerkt in het Activiteitenplan 2019. De financiële dekking komt voort uit de 

subsidieafspraak 2016 – 2019 met provincie Noord-Holland.  Zie voor details paragraaf 5. 
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2. Jongerentop Noord-Holland 2019. 

Dorpswerk Noord-Holland wil zich in 2019 meer gaan inspannen in het betrekken van jongeren bij 

leefbaarheidsvraagstukken en het werk van dorpsorganisaties. Nu nog worden beslissingen over de 

toekomst nog te vaak genomen door de groep 50+.  

Om dit mogelijk te maken heeft Dorpswerk Noord-Holland samen met de Landelijke Vereniging Kleine 

Kernen gereageerd op de subsidieoproep van ZonMw voor het uitvoeren van experimenten in 

proeftuinen om meer jongeren te betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken en het werk van 

dorpsorganisaties. Eén van de onderdelen is het organiseren van een Jongerentop waar jongeren zelf 

met hun ideeën kunnen komen over zaken als wonen, werken, recreëren, vervoer en duurzaamheid. 

We willen enerzijds hiermee jongeren de kans geven om een goede ervaring op te doen hoe zij 

invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Anderzijds willen we als dorpsorganisaties  

hiermee kennis en ervaring in huis halen over het succesvol en zinvol betrekken van jongeren. 

In dit project wordt samengewerkt met Plattelandsjongeren en het Centre of Expertise Krachtige 

Kernen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). 

Onze intentie is om aan te sluiten bij initiatieven van dorpsorganisaties in Noord-Holland en bestaande 

initiatieven van de provincie Noord-Holland. Wij nodigen provincie Noord-Holland nadrukkelijk uit als 

partner bij dit evenement.  

3. Provinciale Statenverkiezingen 2019 

De provincie is voor dorpsorganisaties een belangrijke partner. De nieuwe Provinciale Staten zullen 

opnieuw moeten besluiten om Dorpswerk Noord-Holland ook na 2019 opnieuw financieel te 

ondersteunen. Deze steun is voor de lokale dorpsorganisaties belangrijk omdat hiermee deze 

organisaties in een netwerk met elkaar verbonden worden en kennis en ervaring met elkaar gedeeld 

kan worden. Dorpswerk Noord-Holland is ook belangrijk als schakel naar de Landelijk Vereniging Kleine 

Kernen en daarmee het contact met Rijksoverheid. We zullen daarom ook in 2019 doorgaan met het 

benaderen van Statenleden en ambtenaren met ideeën en standpunten die aansluiten bij zaken die in 

het belang zijn van de leefbaarheid van de dorpen.  

4. Samenwerken in een groter netwerk 

Dorpswerk Noord-Holland is een kleine organisatie met een bestuur bestaande uit vrijwilligers. 

Verheugend is dat na de fusie en met de nieuwe naam Dorpswerk Noord-Holland, Dorpswerk Noord-

Holland steeds vaker wordt uitgenodigd om een inleiding te verzorgen of deel te nemen aan een 

panelgesprek. Dat vraagt tegelijkertijd ook het nodige van bestuurders en adviseurs. 

Om als kleine organisatie onze slagkracht te vergroten en ook de dienstverlening aan de 

dorpsorganisaties te verbeteren zullen we ook in 2019 inzetten op het versterken van de 

samenwerking met o.a.: 

- Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. In elke provincie heeft de KNHM teams met adviseurs. 

De adviseurs zijn vrijwilligers en Arcadis-medewerkers, en kunnen dorpsorganisaties begeleiden bij het 

realiseren van een dorpshuis of burgerinitiatief. Zij hebben hun sporen verdiend als bestuurder, 

adviseur of ondernemer. Elk team beschikt over adviseurs met verschillende achtergronden en een 

krachtig netwerk. 

- VSBfonds in het kader van Donatie op Locatie. Vanaf januari 2019 zullen adviseurs van het VSBfonds 

iedere maand in een dorpshuis ergens in de provincie spreekuur houden. Dorpshuisbestuurders, 

dorpsraden en bewonersinitiatieven kunnen hier mondeling hun aanvraag toelichten. De regeling 

geldt voor aanvragen tot € 50.000,-. 
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- Noord-Hollandse gemeenten. Door toenemende schaalvergroting krijgen steeds meer gemeenten in 

Noord-Holland te maken met wijk- en dorpsraden. Ook de nieuwe omgevingswet vraagt van 

gemeenten om burgers vroegtijdig te betrekken bij plannen die de leefomgeving betreffen. Dorpswerk 

Noord-Holland heeft de kennis en het netwerk om gemeenten daarbij te helpen. 

- We willen in 2019 doorgaan met het aanhalen van meer contacten die de dorpsorganisaties 

ondersteunen. 

 

5. Ledenwerving onder dorpsraden 

We willen in 2019 ook werk maken van onze ledenwerving. Waar we aan de ene kant zien dat het 

aantal dorpshuizen die lid zijn van Dorpswerk Noord-Holland gestaag toeneemt. Zien we aan de 

andere het aantal dorpsraden dat lid is van Dorpswerk Noord-Holland afneemt. Dit heeft te maken 

met dat veel dorpsraden in hun werk sterk gericht zijn op de relatie met de gemeente. Een andere 

reden is dat dorpsraden weinig merken van Dorpswerk Noord-Holland of weten wat Dorpswerk 

Noord-Holland doet. Nog een andere reden is dat gemeenten hun subsidie aan de dorpsraad stoppen 

en deze geen geld meer hebben om de contributie te betalen. 

In 2018 heeft de Universiteit van Utrecht een onderzoek afgerond met als titel De functies van  

bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving. De Landelijke Vereniging Kleine 

Kernen komt begin 2019 met een publieksvriendelijke versie en bordspel. We willen hiermee de band 

met de dorpsraden in Noord-Holland weer opnieuw aanhalen. 

   

 6. Productontwikkeling, nieuwe projecten, fondsenwerving  

In de samenwerking met onze koepelvereniging LVKK is productontwikkeling en het uitvoeren van 

pilots een speerpunt. Financiële dekking komt uit de middelen van LVKK. Het gaat in 2019 om thema’s 

en projecten als Jongerenparticipatie, Toekomstbestendige dorpsorganisaties, Rol- en 

functieverandering dorpsorganisaties, de nieuwe Omgevingswet en wat dit betekent voor maken van 

dorpsvisies en –plannen en  Vraagbaak dorpshuizen.nl.  

Ook met provincie Noord-Holland en de netwerkpartners in onze provincie zullen we nieuwe 

projecten ontwikkelen en financiering zoeken. Het project ‘Jong Platteland’ over het meer betrekken 

van jongeren bij leefbaarheidsvraagstukken is een voorbeeld, andere thema’s en vormen zullen 

volgen.  

De financiering van 2 tot en met 6 is gedekt uit onder andere middelen van onze vereniging; uit 

middelen van de LVKK; en uit co-financiering door derden.  
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5. Activiteitenplan 2019 – inhoud en verwachte resultaten 

De activiteiten in dit plan presenteren naar onze drie hoofdfuncties: 

1. Netwerk van kennis en ervaring 

2. Ontwikkelaar en aanjager 

3. Belangenbehartiger en spreekbuis 

 

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

De vereniging wil de kennis en ervaring aanwezig bij haar leden, en bij dorpsorganisaties elders in 

Nederland, zichtbaar maken en verspreiden. Dorpswerk Noord-Holland NH profileert zich als netwerk 

van kennis en ervaring rond leefbaarheid en vitaliteit, actief burgerschap.  

 

5.1.1. Info, advies en ondersteuning voor dorpen en dorpsorganisaties Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Advisering en ondersteuning op basis van vraag van a) dorps-

organisaties, b) dorpshuizen en c) gemeenten.  

 

Beschrijving: Het werk van dorpsraden, dorpshuizen en andere 

dorpsinitiatieven is vrijwilligerswerk. Er komen veel vragen op 

deze vrijwilligers af die te maken hebben met het 

overheidsbeleid, communicatie met de achterban, bestuur, 

beheer, organisatie, opzetten van projecten en activiteiten en 

het aanvragen van subsidies en fondsengeld.  

Specifiek aandachtspunt is het aanbieden van praktische 

werkwijzen en instrumenten waarmee dorpsbewoners zelf 

invulling kunnen geven aan een dorps(huis)agenda, aan 

concrete projecten voor hun dorp of dorpshuis.  

 

Resultaat: dorpen, dorpshuizen en gemeenschappen staan 

sterker in het bereiken van hun eigen doelen, in de 

communicatie met gemeente en maatschappelijke instellingen 

en in het betrekken van inwoners bij de realisatie van hun 

aandachtspunten. Gemeenten zijn geadviseerd in zoverre als 

dit een relatie heeft met het functioneren van 

dorpsorganisaties en dorpshuizen in betreffende gemeente. 
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 a) Toelichting op Ondersteuning van Dorpsraden (in oprichting) 

en andere dorpsinitiatieven bij hun leefbaarheidsprojecten, 

organisatievraagstukken en opzetten en uitwerken van 

dorpsvisies. 

Resultaat: Circa 10 dorpsraden zijn geadviseerd en 

ondersteund over uiteenlopende vraagstukken; en 3 

dorpsraden zijn geadviseerd over opstellen van een 

dorpsvisie/-plan. 

  

  

b) Toelichting op Ondersteuning van dorpshuizen en 

dorpshuizen in oprichting bij het maken van onder andere: 

(ver)bouwplannen, subsidieverzoeken, een ondernemingsplan 

of andere vraagstukken van bestuur en beheer. Tevens voor 

bijeenkomsten rond kwaliteitszorg, de Wmo scan en 

ondernemingsplan.  

 

Resultaat: Circa 40 dorpshuisbesturen zijn geadviseerd of 

ondersteund, inclusief kwaliteitszorg, de Wmo scan, 

ondernemingsplan en/of andere instrumenten. 

 

  

  

c) Toelichting op Advies aan Gemeenten bij beleid voor of 

relatie met dorpshuizen en dorpshuisbelangenorganisaties.  

 

Resultaat: Circa 3 gemeenten zijn geadviseerd. 

  

 

 

5.1.2. Kennisdelen via bijeenkomsten, workshops, e.d. 

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Ontmoetingen organiseren waar vrijwilligers kennis delen, 

leren van deskundigen en van expertise geleverd door derden. 

 

Beschrijving: de kennis die bij de leden aanwezig is zichtbaar 

maken voor alle dorpsraden en dorpshuizen in Noord-Holland. 

Door bijeenkomsten te organiseren met een programma van 

goede praktijkvoorbeelden en deskundigheid uit de regio 

wordt een netwerk van kennis zichtbaar, regionale 

kennisuitwisseling gestimuleerd, de aanwezige kennis bij 

vergroot en de positie van dorpsraden en dorpshuizen 

versterkt.  

Daarnaast kunnen verdiepende workshops of cursussen 

georganiseerd worden of netwerkcontacten met organisaties 

die van belang zijn, zoals bijvoorbeeld fondsen.  

Concreet: 4 activiteiten kennis delen.  
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Resultaat: Besturen nemen kennis van de wijze waarop collega 

dorpshuizen en dorpsraden zijn georganiseerd of projecten en 

activiteiten uitvoeren; zij nemen voor hen bruikbare ideeën 

over. Besturen bezinnen zich op actuele thema’s.  

 

 

5.1.3. Info- en kennisuitwisseling online Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Informatie en uitwisseling via mailings, digitale nieuwsbrief, 

website, sociale media - Twitter en Facebook - en persberichten. 

 

Beschrijving: De besturen van dorpshuizen en dorpsraden in 

Noord-Holland nemen kennis van actuele ontwikkelingen, 

subsidies en regelingen, projecten, etc. Zij delen kennis, ervaring 

en vragen rondom eigen functioneren en dagelijkse praktijk.  

Een netwerk van 500 leden en relaties (o.a. overheden, 

maatschappelijke instellingen, politici, woningcorporaties en 

banken) wordt geïnformeerd over het werk van Dorpswerk 

Noord-Holland en haar leden, via digitale nieuwsbrief (6 x per 

jaar) en sociale media.  

 

Resultaat: besturen van dorpshuizen, dorpsraden en relaties 

hebben kennis van actuele ontwikkelingen, zowel provinciaal als 

landelijk. Overige geïnteresseerden nemen kennis van het werk 

van Dorpswerk Noord-Holland en haar leden. 

 

Specifieke kosten: 

▪ Hosting en beheer website, incidenteel drukwerk 

 

  

 

 

5.1.4. Kennisdelen via het landelijk netwerk Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Deelnemen aan collegiaal overleg met collega’s uit andere 

provincies; gefaciliteerd door de Landelijke Vereniging van 

Kleine kernen (LVKK). 

 

Beschrijving: De LVKK is de landelijke koepelvereniging voor 

kleine kernen waar de provinciale organisaties voor dorpsraden 

en dorpshuizen bij zijn aangesloten. Naast bestuurlijk overleg 

vindt er vier keer per jaar overleg plaats tussen adviseurs 

dorpsraden en tevens 4 maal per jaar tussen adviseurs 

(specifieke items relevant voor) dorpshuizen. Adviseurs vinden 
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elkaar via dit landelijk netwerk voor collegiaal consult.  

 

Resultaat: brengen en halen van kennis en ervaringen.  

Dorpsraden en dorpshuizen in Noord-Holland profiteren van 

ideeën, kennis en methoden uit andere provincies. 

 

•  Actueel houden van de website www.dorpshuizen.nl/vraagbaak  

 

Beschrijving: teksten in de vraagbaak actualiseren en 

incidenteel schrijven van nieuwe artikelen. De Vraagbaak telt 

222 artikelen plus meer dan 80 handige bijlagen. Dorpsraden 

kunnen hiermee hun voordeel doen. Noord-Holland profiteert 

van landelijke expertise en vice versa. 

 

Resultaat: dorpshuisbesturen in Noord-Holland hebben toegang 

tot actuele informatie over bestuur en beheer van dorpshuizen. 

Deze vrijwilligers kunnen met kwaliteit besturen; en er wordt 

minder beroep op de uren voor advies en ondersteuning via 

bellen, mailen en afspraken. 

 

PM. 

Voor dit 

onderdeel 

wordt via 

het LVKK 

apart 

financiering 

gezocht. 

 

 

 

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. Als aanjager wil de vereniging (nieuwe) thema’s onderzoeken, 

agenderen, bewustwording creëren, dorpen en dorpsinitiatieven meenemen in nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

5.2.1 Voorbereiding Omgevingswet 2021. Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Het verzamelen van actuele aanpakken en methodieken die 

dorpsorganisaties helpen een kwalitatief goede bijdrage te 

leveren aan dorpsvisies en uitvoering.   

Beschrijving: In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. 

Inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regelgeving 

voor inrichting van de leefomgeving eenvoudiger en 

overzichtelijker. Meer ruimte voor initiatieven uit de 

samenleving en voor lokaal maatwerk. De meeste gemeenten 

zijn volop bezig met de voorbereidingen van deze wet. Initiatief 

vanuit direct betrokkenen, bewoners, verdient serieuze 

ondersteuning. Dorpswerk Noord-Holland zal succesvolle 

aanpakken verzamelen die dorpsorganisaties kunnen helpen bij 

de ontwikkeling van een eigen dorpsvisie en -plan.  

  

http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak


Activiteitenplan Dorpswerk Noord-Holland 2018     |    secretariaat: Lijsterbesweg 23, 1744 LK Sint Maarten 

10 

 

 

Gewenst resultaat: een ureninzet vanuit dit activiteitenplan 

draagt bij aan het verzamelen van aanpakken en inzichten die 

in 2020 omgezet kunnen worden in een product voor 

dorpsorganisaties.  

 

 

5.3. Dorpswerk Noord-Holland als vereniging met leden en relaties 
 

5.3.1 Relatiebeheer 

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Onderhouden van adresbestanden, netwerkcontacten en 

betrokkenheid bij onderzoeken, pilots, evenementen. 

 

Beschrijving: Actueel houden van een adresbestand van leden en 

stakeholders, netwerken met relevante partnerorganisaties, 

betrokken zijn bij onderzoeken en evenementen die het werk 

van de vereniging en leden betreffen.  

 

Resultaat: De vereniging is in staat met leden, opdrachtgevers en 

samenwerkingspartners te communiceren en constructieve 

relaties te onderhouden.  

 

  

 

5.3.2 Bestuursactiviteiten 

 

Uren 

adviseur 

Activiteiten- 

kosten 

•  Advisering en ondersteuning van het bestuur.  

 

Beschrijving: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, bezig met de 

kerntaak: besturen. In de uitvoering van hun hoofdtaak worden 

zij ondersteund bij de inhoudelijke voorbereiding van de 

bestuursvergaderingen, het schrijven van concepten van 

activiteitenplannen en subsidie- en fondsaanvragen, de evaluatie 

van activiteiten; en andere activiteiten waarvoor het bestuur een 

beroep doet op de adviseur(s). 

 

Resultaat:  

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

is inhoudelijk onderbouwd en op een effectieve en efficiënte 

manier vastgesteld en uitgevoerd. 
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6. Begroting 
 

 Uren 

adviseurs 

 

Activiteiten- 

kosten 

Totaal 

De werkzaamheden in het activiteitenplan 2018 

vertalen zich in de volgende begroting: 

  

 

 

€ 60.000 

 

 


