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Profiel Adviseur Dorpswerk Noord-Holland 

Dorpswerk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het platteland versterken. Dit 

doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, 

dorpsraden en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken.  

De adviseur inspireert, begeleidt en verbindt vrijwilligers en dorpen bij het verder brengen van hun 

leefbaarheidsinitiatieven. Hij/zij is geen allesweter. 

 

Doel van de functie  

Het bevorderen van de (maatschappelijke) zelfstandigheid/zelfredzaamheid van groepen, individuen en 

organisaties.  

Functie eisen 

• (minimaal) HBO werk- en denkniveau 
• Kennis van en/of ervaring met het werk van dorpsraden en andere burgerinitiatieven 
• Kennis van en/of ervaring met het besturen en beheren van een dorpshuis 
• Ervaring met het werken met vrijwilligers 
• Ervaring met (overheids)instellingen, -beleid, -procedures en –richtlijnen; en de wisselwerking 

met burgerinitiatieven 
• Bekendheid met Noord-Holland, de ontwikkelingen en uitdagingen op het platteland 
• In het bezit van auto en rijbewijs  

Taken en verantwoordelijkheden 

taken naar alle doelgroepen: 

• Organiseren van bijeenkomsten voor actieve bewoners-vrijwilligers en het onderling verbinden 
van deze vrijwilligers (het maken van netwerken); 

• Onderhouden van contacten met ambtenaren van gemeenten en provincie op het gebied van 
o.a. plattelandsbeleid; accommodatievraagstukken; Wmo; wijkgericht werken; duurzaamheid; 
mobiliteit; 

• Organiseren van kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering voor de leden, en voor 
overheden en instellingen; 

• Ondersteunen bij opzet van projecten en, zodra dit mogelijk is, plaats maken voor de inzet van 
vrijwilligers; 



 

 

Naar bestuur en beheerders dorpshuizen, bekijk ons aanbod 

• Adviseren besturen van dorpshuizen op onderwerpen als: energiebesparing, exploitatie en 
beheer, wet- en regelgeving, nieuwbouw, verbouw en verduurzaming van gebouwen, 
communicatie en pr, vrijwilligerszaken en fondsenwerving; 

• Begeleiden bij kwaliteitszorgtraject; bij opstellen van een Ondernemingsplan; en/of uitvoeren 
van een Wmo Scan; 

• Informatie en input geven voor een digitale vraagbaak: www.dorpshuizen.nl/vraagbaak;  

Naar dorpsraden, bekijk ons aanbod  

• Adviseren dorpsraden en andere burgerinitiatieven op een breed aantal onderwerpen zoals: 
leefbaarheidsvraagstukken, burger- en overheidsparticipatie, communicatie en pr, 
fondsenwerving en vrijwilligerszaken; 

• begeleiden bij het opstellen van dorpsvisies- en plannen; 
• adviseren en eventueel begeleiden bij oprichting van een dorpsraad of bewonersgroep 

naar bestuur en netwerk: 

• werkt samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen en dorpshuizen (LVKK) aan nieuw 
materiaal ten behoeve van cursussen, scholing, training en advies; 

• actief volgen van ontwikkelingen van relevant overheidsbeleid en wetgeving; 
• actief volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en deze vertalen in 

voorstellen tot verbetering van de dienstverlening en/of nieuwe producten;  

Specifieke functievereisten 

Jouw eigenheid en kwaliteiten 

• Duidelijke affiniteit met het platteland en de rol die (vrijwilligers)organisaties daarin spelen; 
• Duidelijk affiniteit en bij voorkeur ervaring met dorpshuizen in de snel veranderende 

samenleving (dorpshuizen als centrum van ontmoeting en als broeinest van innovatie, 
toekomstbestendige exploitatie, functie uitbreiding, enz.); 

• Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en kansen; en het vertalen hiervan in 
advies; 

• Sociaal vaardig in contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen, en voor het 
coachen en begeleiden van individuen of groepen binnen een organisatie; je kunt 
oplossingsgericht denken.  

• Het leuk vinden om te werken met verschillende mensen en hun rollen: doeners en denkers, 
uitvoerders en bestuurders, vrijwilligerswerk en professionals; en het snel kunnen schakelen 
daartussen; 

• Proactief en ondernemend in het volgen van (markt)ontwikkelingen en het formuleren van 
adviezen aan het bestuur van Dorpswerk en aan de leden; 

• Ervaring met plannen maken en begeleiden bij de uitvoering; 
• Notities, voorlichtingsmateriaal en plannen schrijf je leesbaar en begrijpelijk voor iedereen; 
• Ervaring met het organiseren en presenteren van interessante en uitdagende 

(thema)bijeenkomsten; 
• Digitaal vaardig en ervaring met inzet sociale media voor communicatie en promotie. 
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Wat wij bieden 

• Een ideale opdracht voor wie professioneel een groot hart en verstand heeft van wat nodig is 
voor een leefbaar platteland, vitale gemeenschappen en sociaal maatschappelijk ondernemen; 

• veel ruimte voor eigen initiatief; 
• Een opdracht in 2019 voor minimaal 350 uur en maximaal 700 uur, afhankelijk van parttime of 

fulltime invulling. Daarnaast zijn er eventueel losse projecten (waarop Dorpswerk 
inschrijft) waar je, indien passend bij je ervaring en kennis, eventueel aan kunt bijdragen 

• Kansen voor ontwikkeling van nieuwe diensten uit te voeren vanaf 2020 (in het licht van een 
nieuwe opdracht vanuit de provincie Noord-Holland) 

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze vacature, 
bel dan met: Nico Bijman, voorzitter; mobiel: 06 208 90 133 

Graag reageren voor 1 februari 2019, via voorzitter@dorpswerknh.nl met als onderwerp ‘vacature 
adviseur DWNH’. 

mailto:voorzitter@dorpswerknh.nl

