
Welkom nieuwe Statenleden!
Graag continueren wij de samenwerking met de provincie voor een

leefbaar platteland. Steun ruimhartig ons werk om adviseur, 

aanjager, verbinder en spreekbuis te zijn.

Dorpswerk Noord-Holland werkt aan 

de leefbaarheid van landelijk gebied

en dorpen

Dorpswerk Noord-Holland

Dorpswerk is een vereniging. Voor dorpsraden, dorpsorganisaties en dorpshuizen in de hele provincie. Deze 

vrijwilligers koesteren het goede van het platteland en lopen voorop bij actuele ontwikkelingen. Sinds 2005 

worden zij tot grote tevredenheid ondersteund door onze professionele adviseurs. Het bestuur van Dorpswerk 

behartigt de collectieve belangen bij overheden en maatschappelijke organisaties. Samen staan we sterker.

Landelijk gebied       

500.000 mensen

180 dorpen en kleine kernen

in 37 gemeenten



Spreekbuis 
De samenwerking met de provincie is goed. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het traject voor de Omgevingsvisie NH2050 
waar leden van Dorpswerk actief meededen aan debat en uitwisseling op sociale media. 

In november 2018 hielden we het Noord-Hollands Plattelandsparlement, in Hoogkarspel (Drechterland). Gedeputeerde 
en statenleden spraken hun waardering uit voor het bij elkaar brengen van dorpsvertegenwoordigers, bestuurders en 
anderen in deze levendige bijeenkomst. Dit typeert onze rol: verbinder, aanjager en spreekbuis zijn. 

Dorpswerk Noord-Holland verzamelt en deelt praktische kennis waar vrijwilligers hun voordeel mee doen. Om een 
dorpshuis te kunnen besturen. Om goed geïnformeerd te zijn bij inspraak. Of om eigen initiatief of project in goede ba-
nen te leiden. Waar specialistische kennis nodig is, halen we die erbij.  

Ons bovenlokale netwerk is onze kracht. Via onze leden weten we wat er in alle hoeken van de provincie op het platte-
land speelt. Maar ook elders in Nederland. Wij vertegenwoordigen Noord-Holland in de Landelijke Vereniging van Kleine 
kernen (LVKK) en het netwerk www.dorpshuizen.nl. 

Wij regelen ook toegang tot kennis, advies en geld van anderen. Zoals de adviseurs van de KNHM foundation en het VSB-
fonds.

Steun voor actieve bewoners 

Het organiserend vermogen in dorpen is groot. Evenals de creativiteit. In elk dorp zijn actieve mensen te vinden. Soms is 
steun nodig: een goed advies, een voorbeeld van elders, een praktische methode om aan de slag te kunnen. Adviseurs 
van Dorpswerk kijken ter plekke mee met wat bewoners beweegt en nodig hebben om het zelf te doen. Overheden 
helpen mee door de inbreng vanuit dorpen serieus te nemen en knellende regels op te ruimen. Samen zorgen we voor 
ontwikkeling.

Samen gaan voor het beste

Democratische vernieuwing. Dat typeert de actie van 
Dorpsraad Broek in Waterland. Ze willen een onderdoor-
gang van de drukke N247 en geen verbreding. Zodat het 
dorp weer één wordt. 

De provincie neemt de lokale kennis en kunde, 
professioneel gepresenteerd, serieus. Elkaar vertrouwen en 
‘gaan voor de beste optie’, is beider uitgangspunt. 

Een uniek staaltje samenwerking. Reden voor Dorpswerk en 
de Landelijke Vereniging van Kleine kernen (LVKK) om het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken uit te nodigen voor een 
bezoek. www.onderdoorgangbroekinwaterland.pleio.nl 

Zo maak je een dorpsplan!

Een dorpsplan opstellen kan helpen om meer ideeën over de toekomst van het dorp los te maken bij bewoners. Dorps-
werk adviseert over de aanpak, passend bij het dorp en bewoners. Zo’n traject helpt ook om elkaar beter te leren kennen; 
persoonlijk, tussen verenigingen, tussen dorp en gemeente. Kartrekkers voor de uitvoering komen in beeld. 

Modern besturen

Hoe zorgen we voor een divers en enthousiast bestuur? Wat kunnen we doen om aantrekkelijker te zijn voor jongeren? 
Met onze praktische workshops Modern besturen helpen we verenigingen om hun bestuur diverser en sterker te maken.

Democratische vernieuwing

Het grootste deel van Noord-Holland is platteland. Dorpen. Buurtschappen. Schaalvergroting, vergrijzing,

lege kerken, tekort aan woningen en wegvallen van buslijnen. Maar ook: bloeiende verenigingen, nieuwe 

energiecoöperaties, zorginitiatieven en democratische vernieuwing. 

www.dorpswerknh.nl

Steun het Noord-Hollands platteland

In de afgelopen vier jaar waardeerde de provincie ons werk met subsidie. Deze goede samenwerking willen we 

ook de komende vier jaar voortzetten. Graag met meer armslag. Niet voor onszelf. Maar voor de leefbaarheid van 

het landelijk gebied én voor versterking van de lokale democratie. Als steun in de rug voor die duizenden 

vrijwilligers in de dorpsgemeenschappen. Zij doen het echte werk: via concrete activiteiten zorgen voor 

leefbare dorpen en een vitaal platteland. Enthousiast en onvermoeibaar. Elke dag weer.

Kennisdelen in een netwerk

https://www.dorpswerknh.nl/projecten/plattelands-parlement
https://www.dorpswerknh.nl/dorpen/ons-aanbod


Aanjagen 

Onze samenleving verandert voortdurend. Wat komt er op ons af? Hoe gaan we met veranderingen om? 
Wat is onze rol? Dorpswerk stimuleert toekomstgericht werken met handige tools. 

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

De brochure ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn’ geeft bestuurders van dorpshuizen handvatten voor discussie.... wat 
past bij uw ambitie en bij uw dorp? De wereld verandert en het dorpshuis verandert mee.  
www.dorpswerknh.nl/publicaties/voor-dorpshuizen

Het kleine kernenspel

Vergrijzing. Meer eenpersoons huishoudens. Wegvallen verenigingen. Verduurzamen leefomgeving... Uitdagingen 
genoeg! Wat is de rol van het dorpsoverleg, de dorpsraad of een eigentijdse zorg-, energie- of wooncoöperatie? 
Dorpsorganisaties komen er spelenderwijs achter. Meer op www.hetkleinekernenspel.nl 

Jong Platteland

Jongeren hebben frisse ideeën voor een mooier en leuker dorp. In het project Jong Platteland gaan zij aan de slag met 
activiteiten waar zij warm voor lopen. Zo raken jongeren betrokken bij de praktische kant van lokale democratie. 
En dragen bij aan een vitaal platteland. Dorpsorganisaties stimuleren, begeleiden en... leren van de aanpakken van 
jongere generaties. www.dorpswerknh.nl/jongplatteland

Mobiliteit en bereikbaarheid

Bestemming Bereikt! Deze brochure laat zien hoe belangrijk goed geregeld vervoer is op het platteland. Vooral voor 
jongeren en ouderen. Dankzij vrijwilligers rijden er veel buurtbussen. Moderne varianten als elektrische deelauto’s,
bushaltes 3.0 en apps zijn veelbelovend. www.dorpswerknh.nl/bestemmingbereikt

@dorpswerknh

@DorpswerkNH
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