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Vooraf
Nederland kent steeds meer mensen die betaald werk combineren met de
zorg voor kinderen of zieke naasten. Maar werk en zorg laten zich vaak
lastig combineren. Je werkt bijvoorbeeld parttime, om beter voor je
schoolgaande kinderen te kunnen zorgen. Eigenlijk zou je elke middag
rond drie uur moeten stoppen met werken, om de kinderen om half vier
van school te kunnen halen. Tenminste, als de school al beschikt over een
opvang tussen de middag! Je werkgever verlangt echter dat je drie dagen
van negen tot vijf op kantoor zit. Ook de openingstijden van
voorzieningen zijn regelmatig hindernissen in het dagelijkse leven. Veel
winkels sluiten bijvoorbeeld al om zes uur. Loopt het werk een keer uit, of
kom je in de file terecht, dan kun je voor een gesloten winkel komen te
staan.
Dit soort problemen van werk-, school- en openingstijden die niet goed op
elkaar zijn afgestemd, worden dagindelingsproblemen genoemd. Op het
platteland gelden deze problemen sterker, omdat het voorzieningenniveau
lager is. Zo bleek onlangs uit een rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, dat tien procent van de Nederlanders op het platteland geen
winkel in hun directe omgeving heeft om de dagelijkse boodschappen te
kunnen doen. Zes procent heeft zelfs geen basisschool in de directe
omgeving.1
In tegenstelling tot tweeverdienende ouders met kinderen of
alleenstaanden met een fulltime baan, hebben vijftigplussers over het
algemeen juist tijd over. Waarom zouden we de werk- en levenservaring
van deze mensen niet gebruiken om praktische, kleinschalige
voorzieningen op het platteland te creëren? Zo kunnen we mensen met
dagindelingsproblemen uit de brand helpen.
Op basis van dit idee startte het Nederlands Platform Ouderen en Europa
(NPOE) in 2004 het project “Ouderencoöperaties op het Platteland”. Het
doel van dit project was om op lokaal niveau te bekijken of ouderen, via
een coöperatie2, voorzieningen in hun eigen dorp konden opzetten of in
stand konden houden; voorzieningen om mensen met
dagindelingsproblemen te helpen. De Commissie Dagindeling van het
Ministerie van Sociale Zaken stelde geld beschikbaar, vanuit het Europees
Sociaal Fonds. De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen voorzag het
NPOE van inhoudelijk advies tijdens de projectperiode.
Bij het project waren de volgende dorpen betrokken: Esbeek (NoordBrabant), Kerkwerve (Zeeland), Kloosterhaar (Overijssel), Meeden
1

Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers,
Carola Simon, Fic Veldheer (red.), Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau 2006.
2
Een coöperatie is een vereniging waarvan de leden mede-eigenaar zijn. Het is een vorm waarmee
de leden samen, op een democratische manier, een onderneming kunnen drijven. Eventuele
winsten worden over alle leden verdeeld.
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(Groningen) en Schaarsbergen (Gelderland). Informatie over welke
initiatieven in deze dorpen zijn ontplooid, vindt u in hoofdstuk 7.
Daarnaast zijn in Sterksel (Noord-Brabant), Hoogeloon (Noord-Brabant)
en Elst (Gelderland) gesprekken gevoerd met veelal oudere inwoners die
in hun dorp al een gezamenlijke voorziening exploiteren. Mede op basis
van hun ervaringen is dit boek samengesteld. Het stelt dorpsbewoners in
staat zelf voorzieningen op te zetten, waarbij ouderen een centrale rol
kunnen spelen.
Tijdens het project bleek dat de voorzieningen om dagindelingsproblemen
op te lossen ook erg bruikbaar zijn voor andere groepen bewoners op het
platteland. Een buurtwinkel is bijvoorbeeld een belangrijke voorziening
voor de ‘oudere ouderen’ die niet erg mobiel zijn. Een winkel op
loopafstand, waar je ook terecht kunt voor een praatje, kan rekenen op
veel sympathie bij dorpsbewoners.
Wat we ook gezien hebben is dat de kracht van dorpen ligt in het samen
opzetten van voorzieningen. Daarbij moet men gebruik maken van de
kennis en ervaring van zoveel mogelijk bewoners, van kinderen tot en met
senioren. Komt er eenmaal iets van de grond, dan lijkt alles mogelijk. We
hebben dat in dit project wel eens ‘algehele mobilisatie’ genoemd: de
situatie dat het dorp zijn eigen kracht weer herkent en staat te trappelen
om actie te ondernemen. Of anders gezegd: het ondernemende dorp.
Tenslotte heeft het project laten zien dat de coöperatie niet altijd de
meest geschikte vorm voor een voorziening is. Hoewel het imago van de
coöperatie op het platteland uitstekend is, bleek toch dat dit beter
ondergeschikt kon worden gemaakt aan de effectiviteit in de praktijk. Veel
voorzieningen kunnen dus ook prima uit de voeten met een stichting of
een vereniging.
Wij hopen dat dit boek een zinvolle bijdrage kan leveren bij het opzetten
van voorzieningen in kleine dorpen en wensen uw dorp veel
ondernemingsgeest toe.
Utrecht, maart 2006
Ben Slijkhuis
Directeur Nederlands Platform Ouderen en Europa
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‘In ons dorp is alles verdwenen...’
‘In ons dorp is alles verdwenen...’ Het is een veelgehoorde uitspraak als je een
rondje Nederlands platteland doet. Hadden de meeste dorpen tot in de jaren ’80
nog een eigen bakker, slager en groenteboer, nu moeten veel dorpelingen het
doen met een supermarkt die je alleen met de auto makkelijk kunt bereiken. Het
is niet vreemd om je buren vaker te zien bij de Albert Heijn tien kilometer
verderop, dan in je eigen dorp. De dorpswinkel als plek voor spontane
ontmoetingen is verdwenen.
Het openbaar vervoer is een ander probleem: bussen rijden wanneer het de
busmaatschappij uitkomt, en niet wanneer kinderen met school klaar zijn.
Daarom zie je ouders vaak in colonne rijden om hun kroost op te pikken. Dat is
soms lastig te combineren met hun werk. In ieder geval levert het een hoop
gedoe op. Ook ouderen hebben veel last van het beperkte openbaar vervoer.
Even heen en weer naar een grotere kern met winkels is er niet meer bij. Veel
plattelandsbewoners ondervinden hierdoor problemen met het combineren van
werk met de zorg voor gezin, oudere ouders en buren.
Dorpen hebben ook te maken met vergrijzing. Jonge gezinnen trekken weg, juist
omdat de voorzieningen verschralen. Of de hoge huizenprijzen zorgen ervoor dat
de aanwas van jonge gezinnen sterk afneemt. Dat is vaak funest voor de enige
school in het dorp. Steeds minder leerlingen leidt meestal tot sluiting van de
schooldeuren. Kinderen moeten dan naar een school buiten het dorp en ouders
worden gedwongen om te gaan pendelen. Uiteindelijk blijft het dorp zitten met
een ‘overschot’ aan oudere inwoners.
Dat zijn, in een notendop, de meest in het oog springende ontwikkelingen van de
afgelopen decennia. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel op het
platteland. Steeds meer dorpsbewoners besluiten zélf wat te gaan doen aan de
leefbaarheid. Het volgende voorbeeld laat dat zien:
De zelfredzaamheid van Reduzum (1200 inwoners)
Eind jaren tachtig dreigde Reduzum een spookdorp te worden. Huizen stonden te koop
en de basisschool liep leeg. Er kwam een werkgroep om het dorp mooier te maken en
van het één kwam het ander. Dorpsbewoners gingen zelf aan de slag en zetten een
complete woonwijk neer.
De kerk stelde voor een vriendenprijs de grond beschikbaar, op voorwaarde dat
driekwart van de winst terug naar het dorp zou komen. Inmiddels heeft de woonwijk
twee ton opgeleverd. Met dat geld kwam een sportkantine en een bovenverdieping op de
school. Reduzum zette nog meer op poten. Er kwam een vernieuwde brug, een
windmolen die éénderde van de energievoorziening van het dorp levert en een
verbinding tussen twee waterwegen.
Ruim negentig procent van de huishoudens is lid van Dorpsbelang. Ongeveer honderd
van hen zijn actief en zitten in werkgroepen. Ze doen allemaal iets wat ze leuk vinden.
Ook de kinderen worden bij het dorp betrokken. Leerlingen zetten bijvoorbeeld nieuws op
de dorpssite. De bewoners hebben laten zien dat als mensen samen bereid zijn iets op
poten te zetten en belangeloos hun expertise bundelen, je als dorp een heel eind komt.
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Het ‘geheim van Reduzum’ is eigenlijk hét recept om de leefbaarheid van je dorp
te verbeteren. De ingrediënten zijn al genoemd:
•
•
•
•

De kunst is om alle expertise te verzamelen, ook die van kinderen.
Iedereen doet iets wat hij of zij leuk vindt.
Mensen moeten bereid zijn om samen iets op poten zetten en
belangeloos hun expertise te bundelen.
Van het één komt het ander.

De vraag is dus: gaan we bij de pakken neerzitten of gaan we er wat aan doen?
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De aanpak in grote lijnen
Als je wat aan de situatie in je dorp wil gaan doen, is het belangrijk om niet in
het wilde weg actie te ondernemen. Het beste resultaat krijg je als je stap voor
stap uitdenkt en uitvoert. Hieronder vind je, in vogelvlucht, een overzicht van de
activiteiten. Deze worden verderop in dit boek uitgewerkt.

Samenstellen van een
groep inwoners

Uitvoeren van een
dorpsonderzoek

Selecteren van een
voorziening

Bepalen van de
haalbaarheid van de
voorziening
Opzetten van de
voorziening

Nazorg

Het begin van de verandering in je dorp
• Zoek mensen die samen met jou het initiatief willen nemen, omdat ze ook
ontevreden zijn over de situatie in het dorp.
• Vorm met een kleine groep mensen een werkgroep.
• Breng het dorp op de hoogte van de werkgroep en vertel wat de
werkgroep wil bereiken.
Het dorpsonderzoek
• Voer huiskamergesprekken met bewoners, om te kijken wat hun
problemen zijn en welke voorzieningen zij wensen of missen.
• Voer daarnaast een hulpbronnenonderzoek uit. Dit is een inventarisatie
van wat het dorp zelf in huis heeft: van menskracht tot apparatuur en
materiaal.
• Maak de uitkomsten bekend via de lokale media en een bijeenkomst; peil
de reacties van bewoners.
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Voor
•
•
•

welke voorziening kies je?
Maak een top drie van de meeste gewilde voorzieningen.
Bepaal voor elke voorziening de haalbaarheid op hoofdlijnen.
Laat het dorp een definitieve keuze maken voor één voorziening. Maak
duidelijk dat een voorziening waarvoor nu niet gekozen wordt, altijd nog
later kan worden opgezet.
• Maak de keuze verder bekend via de lokale media en peil de reacties.

Is de voorziening echt haalbaar?
• Zoek uit of de doelgroep wel genoeg van de gekozen voorziening gebruik
gaat maken. Dit doe je via een schriftelijke enquête.
• Maak een kosten-baten overzicht. Zo krijg je meer zicht op hoe je de
voorziening moet organiseren.
• Bepaal welke rechtsvorm de voorziening moet krijgen en kijk of het nuttig
is om een dorpsfonds op te richten.
• Laat mensen weten dat de voorziening wel of niet haalbaar is en vertel
hen ook waarom.
Het opzetten van de voorziening
• Bedenk in detail hoe een voorziening er uit gaat zien. Hiervoor krijg je een
methode aangereikt: ‘een dag uit het leven van….’
• Maak een plan van aanpak. Daarin staat wat er gedaan moet worden om
de voorziening rond te krijgen, door wie, en wanneer. Kijk wat is er nodig
aan geld, apparatuur etc.
• Ga aan de slag! Door aan de slag te gaan, zie je of de voorziening ook
echt werkt. Pas op basis van je eerste ervaringen de voorziening aan.
• Is de voorziening af en geïntroduceerd, dan is het tijd voor een feest.
Nazorg
• Zorg voor verbetering van de voorziening. Dit doe je door regelmatig een
evaluatie uit te voeren. Je krijgt een checklist aangereikt, waarmee je
vervolgens een actieplan voor vernieuwing en verbetering kunt maken.
• Hou het interessant voor de mensen die de voorziening draaiend houden.
Je krijgt hiervoor een aantal tips, waarmee je het verloop van vrijwilligers
kunt beperken.
Alle bovengenoemde stappen worden in dit boek uitgewerkt.
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Wel doen & niet doen
Dit boek is gebaseerd op de ervaringen van acht dorpen, die veel ervaring
hebben opgedaan bij het opzetten van voorzieningen. Hieronder vind je een
overzicht van:
•

•
Wel doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet doen
•
•
•
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Ervaringen waar je voordeel van hebt.
‘Misstappen’ die je project kunnen vertragen of zorgen voor een
gebrekkig eindresultaat.

Zorg dat je altijd een voorziening opzet naar aanleiding van een
vraag.
Communiceer regelmatig over je project. Dat zorgt voor meer
betrokkenheid en draagvlak bij mensen.
Begin klein. Bouw daarna bij succes uit. Dit succes kun je heel goed
gebruiken om meer mensen te mobiliseren.
Hoe breder de doelgroep die van een voorziening gebruik kan
maken, hoe beter. Dat betekent namelijk meer potentiële afnemers,
betere toegang tot financiering en meer draagvlak.
Werk met een kleine werkgroep die relatief zelfstandig werkt en niet
verstrikt raakt in belangen van allerlei organisaties.
Laat lokale ondernemers meedenken: zij zijn experts in het opzetten
van een voorziening. Het opzetten van een onderneming lijkt
namelijk erg op het opzetten van een voorziening.
Nodig regelmatig buitenstaanders uit om eens commentaar te
geven: hun frisse blik kan voor waardevolle aanvullingen zorgen.
Zorg dat de werkgroep bestaat uit mensen van ‘diverse pluimage’:
alleen ouderen of alleen mensen die al twintig jaar in het dorp
wonen, zorgt voor een eenzijdige blik op problemen en oplossingen.
Laat enthousiaste ouderen het voortouw nemen; zij hebben tijd,
ervaring, talent en kennen veel mensen. Zorg ervoor dat jongeren
wel hun eigen inbreng houden. Als ouderen het voortouw nemen,
worden de wensen en behoeften van jongeren nog wel eens
vergeten.

Onderdruk de neiging om heel veel organisaties erbij te betrekken,
dit remt de voortgang af. Organisaties informeren kan natuurlijk
altijd en zij kunnen later altijd nog aanhaken.
Ga niet concurreren met lokale ondernemingen of organisaties.
Ga geen voorziening opzetten, alleen maar omdat er budget voor is:
er moet ook vraag naar zijn!

Streef naar een dorp in evenwicht
Er is ook een andere belangrijke les geleerd: streef naar een dorp in evenwicht.
Zorg voor een goede balans tussen jonge mensen en ouderen. Een dorp in
evenwicht kan namelijk beter voor zichzelf zorgen.
Bestaat een dorp bijna alleen uit 60-plussers, dan zal dat ten koste gaan van de
vitaliteit van het dorp. Maar al ruim daarvoor zijn er problemen met de
leefbaarheid ontstaan. Ouderen zijn namelijk voor een deel afhankelijk van
jongeren. Jongeren bieden bijvoorbeeld hulp bij problemen met de computer of
als er fysieke inspanningen nodig zijn zoals het ophangen van een lampje of het
omspitten van een tuin.
Een dorp met alleen maar jongeren is ook niet alles. Jonge gezinnen zijn vaak
veel tijd kwijt met hun gezin en werk. Ze zijn weliswaar betrokken bij het
verenigingsleven van het dorp, maar dat is vaak omdat hun kinderen sporten of
muziekles hebben. Ouderen hebben vaak de tijd en kunnen putten uit een ruime
ervaring. Zij bieden jongeren hulp als er problemen in het dorp aangepakt
moeten worden. Oudere dorpsbewoners kunnen dan met hun ‘opgebouwde
krediet’ vaak veel voor elkaar krijgen. Ook kunnen ouderen uitkomst bieden
wanneer ouders plots hun kinderen voor een paar uur ergens willen
onderbrengen.
Kortom: oud heeft jong nodig en jong heeft oud nodig. In de praktijk zien we
echter twee problemen:
•
•

In veel plattelandsdorpen is de vergrijzing toegeslagen.
Het beeld van ouderen is verouderd.

Stop de vergrijzing: stimuleer de aanwas van jongeren

Elk dorp waar de vergrijzing toeslaat, zal op termijn gaan krimpen. Over het
algemeen geldt: hoe kleiner een dorp, hoe minder voorzieningen er zijn.
Voorzieningen hebben namelijk voldoende inwoners nodig om te kunnen
‘overleven’. Er bestaan geen dorpen waar een bakker voor slechts twintig klanten
zijn brood bakt. Je kunt dus als dorp wel je eigen voorzieningen opzetten, maar
je moet ook oog hebben voor nieuwe instroom van bewoners. Anders verdwijnen
de voorzieningen op den duur alsnog.
In Esbeek, Noord-Brabant, realiseerde men zich dat de vergrijzing een groot
probleem was. En dat dit in de toekomst voor meer problemen zou zorgen:
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Een verjongingskuur voor het hele dorp
In veel Brabantse dorpen zijn de huizenprijzen de laatste tien jaar flink gestegen, omdat
er niet of nauwelijks gebouwd mocht worden. Jongeren die een gezin wilden stichten
waren daardoor gedwongen om buiten hun dorp naar een betaalbare woonruimte te
zoeken.
In Esbeek was het niet anders. De werkgroep Esbeek 2030 had becijferd dat over vijf
jaar het bestaansrecht van de peuterspeelzaal ter discussie zou komen te staan,
vanwege de uitstroom van jongeren. Na nog eens acht jaar zou het aantal leerlingen van
de basisschool gehalveerd zijn en de school zou hetzelfde lot ondergaan als de
peuterspeelzaal. Vervolgens zou het (sport)verenigingsleven in de problemen komen.
Veel vrijwilligers voor het begeleiden van sportende kinderen zijn namelijk jonge vaders
en moeders.
Het nieuwe Streekplan bood uitkomst. Daarmee werd betaalbaar wonen voor starters in
kleine kernen mogelijk. De werkgroep Esbeek 2030 ging in gesprek met vier boeren, die
bereid bleken om hun grond ter beschikking te stellen voor starterswoningen.
Daaropvolgend paste de gemeente de ruimtelijke ordening aan en werd het mogelijk
deze grond te bebouwen.
Nu staan er rond de dertig jongeren in de startblokken om hun eigen huis te gaan
bouwen. Dit zal gebeuren op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Hierdoor is het mogelijk om dure projectontwikkelaars te omzeilen en rond de 30% te
besparen op de bouwkosten. In de naburige dorpen Casteren, Hoogeloon en Netersel is
men al een tijd aan de gang met CPO. De ervaringen hiermee zijn zeer positief.

Kijk anders tegen de rol van ouderen aan

Veel mensen associëren ouderen nog steeds met verpleegtehuizen met
personeelstekorten of een wegkwijnend bestaan achter de geraniums. Dit beeld
is echt achterhaald. De meeste ouderen in Nederland verkeren niet in dit soort
omstandigheden. Integendeel. Het lijkt er eerder op dat steeds meer ouderen
hun tweede levenshelft gebruiken om zich actief in te zetten voor familie, buurt,
kerk en samenleving.
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn noemt dit soort ouderen de
ondernemende ouderen. Bij het opzetten van voorzieningen in het dorp moeten
álle inwoners betrokken worden. De ouderen in deze categorie blijken echter
vaak de drijvende kracht achter het realiseren van voorzieningen. Zij hebben de
tijd, de ervaring en de betrokkenheid om een centrale rol in het dorp te spelen.
Veel gemeentelijke beleidsmakers zien dit over het hoofd. Vaak is het
ouderenbeleid nog gebaseerd op de achterhaalde denkbeelden. Ouderen worden
beschouwd als hulpbehoevend, niet als mensen die een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan hun leefomgeving. Het gemiddelde ouderenbeleid is niet
bepaald activerend: er wordt hooguit budget vrijgemaakt voor koffieochtenden
en kaartmiddagen, meestal via een Stichting Welzijn Ouderen.
De gemeente Menterwolde in Groningen laat zien dat het ook anders kan. In
Meeden speelt zij een stimulerende en ondersteunende rol voor inwoners die een
aantal voorzieningen willen opzetten. Dit heeft zij gedaan door:
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•
•
•

Het betrekken van Meeden bij het landelijke project
‘Ouderencoöperaties op het platteland’.
Het opstarten van het lokale initiatief, in samenwerking met de
dorpsadviescommissie.
Het verstrekken van een werkkapitaal aan de werkgroep.
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1 Het begin van de verandering in je dorp
Het klinkt misschien gek, maar verandering heeft in de eerste plaats een goed
probleem nodig. Of nog mooier: meerdere problemen. Een dorp dat leegloopt,
een basisschool die zijn deuren moet sluiten of een buurtwinkelier die ermee
ophoudt. Want zonder problemen zijn mensen moeilijk in beweging te krijgen.
Maar aan deze eerste voorwaarde voor verandering hebben de meeste dorpen al
ruimschoots voldaan.
Een volgende stap is het ontstaan van een klein groepje pioniers, dat iets wil
doen aan de problemen in het dorp. Het zijn meestal mensen die goed met
elkaar kunnen opschieten. Want een groep mensen die elkaar in de haren zit,
bereikt vaak maar weinig. Deze pioniers blazen ook nooit gelijk hoog van de
toren met grootse plannen. Ze beginnen vaak met iets simpels, iets praktisch.
Het volgende voorbeeld laat zien hoe verandering in een dorp steeds meer vorm
én vaart krijgt:
Het begon allemaal met een simpele opknapbeurt van het dorpshuis
Iemand uit een groep bevriende buren heeft laatst een flinke verkoudheid opgelopen.
Een dienst in het dorpshuis is altijd leuk, maar dan moet de wind niet door die rotte
kozijnen gieren. Tijdens een gezellige avond komt dit probleem ter sprake en men besluit
tot actie over te gaan. ‘Want’, zo wordt er gezegd, ‘het is ons dorp, het is ons dorpshuis,
dus wij, de bewoners, moeten dat gaan regelen, niemand anders gaat dat voor ons
doen!’.
Er wordt een bezoek aan het dorphuis gepland, waarbij een bevriende aannemer de
groep wijst op allerlei verborgen mankementen. Die rotte kozijnen blijken slechts het
topje van de ijsberg…
De groep maakt een onderhoudsplan, maar realiseert zich dat ze het niet alleen kunnen.
Geleidelijk aan worden er steeds meer inwoners opgetrommeld om een ochtend of een
middag te helpen met het opknappen.
Na de laatste schroef wordt het dorpshuis feestelijk heropend. De receptie staat bij
menig inwoner nog in het geheugen gegrift. ‘Terugkijkend’, zegt een inwoner jaren later,
‘is toen eigenlijk de vonk overgeslagen. Tijdens die receptie is er zoveel gepraat tussen
mensen, ook tussen mensen die elkaar eigenlijk nooit spraken. Er is toen zoveel
frustratie naar boven gekomen over hoe ons dorp aan het doodbloeden was, dat men
spontaan plannen maakten om de boel er weer bovenop te krijgen. En kijk eens waar we
nu zijn!’.

Het bovenstaande voorbeeld is een typisch geval van verandering die min of
meer toevallig tot stand komt. Tijdens de heropening van het dorpshuis slaat de
vonk over, er hangt opeens iets in de lucht en het gaat zoemen in het dorp. Dat
is waar de verandering vaart gaat krijgen.
Het goede nieuws is dat je deze verandering in je dorp voor een groot deel
bewust kunt ‘regisseren’. Je bent dan niet afhankelijk van een toevallige vonk die
overspringt tijdens één of andere bijeenkomst. De truc is om omstandigheden te
creëren waarin die vonk vroeg of laat wel moét overspringen. Dit is het recept
om mee te beginnen:
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•
•
•
•

Zoek mensen die samen met jou het initiatief willen nemen, omdat ze
ook ontevreden zijn over de situatie in het dorp.
Vorm met hen een werkgroep. Deze groep kan natuurlijk ook de
bestaande dorpsraad zijn.
Breng het dorp op de hoogte van de werkgroep en vertel wat de
werkgroep wil bereiken.
Start met deze groep het ‘dorpsonderzoek’, waarover je meer kunt
lezen in het volgende hoofdstuk.
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2 Het dorpsonderzoek
‘Dorpsonderzoek’ is niets anders dan:
•
•

Je dorpsgenoten in een gezellige omgeving samen laten praten over
problemen en wensen die er in het dorp leven. Dit gebeurt bijvoorbeeld
in de huiskamer of aan de keukentafel.
Bij dorpsgenoten informeren welke expertise en middelen zij aan het
dorp beschikbaar willen stellen. Een accountant wil vaak best even naar
een begroting kijken.

Samen praten over problemen en wensen die in het dorp leven
Het ‘keukentafelgesprek’ of het ‘huiskamergesprek’ is een goed middel om er
achter te komen wat er in je dorp speelt. Je zet zes tot acht mensen bij elkaar in
de vertrouwde huiskamer of keuken en laat ze praten over de problemen en
wensen in het dorp. Je vraagt ook welke diensten, voorzieningen, producten en
activiteiten zij graag in hun dorp willen (terug) zien. Voor henzelf of voor
anderen in het dorp.
Het leuke is dat mensen vaak veel opener zijn in een huiskamergesprek dan
tijdens een individueel gesprek. Men stimuleert elkaar, waardoor het gesprek
veel natuurlijker verloopt. Je krijgt ook informatie boven water die je nooit uit
een schriftelijke enquête zult halen. Een ander voordeel van deze methode is dat
er al pratende nieuwe inzichten en ideeën kunnen ontstaan, niet alleen bij jezelf,
maar bij alle deelnemers aan het gesprek.
Via deze gesprekken wordt ook de kiem voor de positieve verandering in je dorp
gelegd. Tijdens het gesprek ontstaat al enig draagvlak om samen dingen aan te
pakken. Want:
•
•
•
•
•

Mensen worden gehoord en luisteren naar elkaar.
Mensen ontdekken dat ze niet de enige zijn met dit of dat probleem.
Mensen bedenken samen oplossingen voor problemen waarmee ze al
jaren zitten.
Het maakt mensen mede-eigenaar van eventuele oplossingen.
Het zijn vaak gezellige bijeenkomsten, waar veel wordt gelachen. En
dat schept een niet te onderschatten band.

Het uitvoeren van huiskamergesprekken

Zelf huiskamergesprekken organiseren en uitvoeren is niet moeilijk. We hebben
de belangrijkste stappen hieronder voor je op een rij gezet. De details, tips en
trucs kun je vinden in de Handleiding Dorpsonderzoek, gratis te downloaden via
www.npoe.nl en www.ondernemendedorpen.nl.
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Hoe je zelf een dorpsonderzoek organiseert en uitvoert:
1. De werkgroep leest de Handleiding Dorpsonderzoek. Deze is gratis te downloaden
via www.npoe.nl of www.ondernemendedorpen.nl.
2. De werkgroep probeert de methode van het Huiskamergesprek eerst zelf uit. Deze
methode wordt in deze handleiding beschreven. Men ervaart de dynamiek en het
enthousiasme die dit oplevert.
3. De werkgroep vraagt een aantal ‘informele burgemeesters’ om de
Huiskamergesprekken uit te voeren binnen hun eigen netwerk.
4. Tijdens de Huiskamergesprekken vertellen dorpsgenoten over hun wensen en
behoeften. Ze geven ook aan of en hoe zij in een later stadium willen meehelpen.
5. Alle informatie wordt verwerkt in een rapport. Je stelt vast waar de meeste
behoefte aan is.
6. Je onderzoekt of de ideeën voor nieuwe voorzieningen aansluiten op de kennis en
hulpbronnen binnen het dorp.
7. Je toetst je ideeën voor nieuwe diensten of voorzieningen met een enquête.

Met een goed uitgevoerd dorpsonderzoek heb je een sterk wapen in handen.
Geldschieters of potentiële samenwerkingspartners zullen op basis van jouw
onderzoek eerder over de brug komen met geld. Maak dus altijd een rapportje
waarin je de uitkomsten beschrijft, conclusies trekt en laat zien hoe je aan je
gegevens bent gekomen.

Kom te weten wat je als dorp in huis hebt
(hulpbronnenonderzoek)

Het is interessant om te weten welke ervaring, menskracht, middelen en
materiaal er al in het dorp aanwezig zijn. Want wellicht heb je die straks nodig
om een door het dorp gewenste nieuwe voorziening op te zetten. Natuurlijk kun
je mensen inhuren of materiaal kopen, maar wanneer die al in het dorp aanwezig
zijn, dan is dat zonde van het geld.
Het tweede onderdeel van het dorpsonderzoek bestaat daarom uit het in kaart
brengen van ‘hulpbronnen’. Elke bewoner, van kind tot hoogbejaarde, heeft zijn
of haar talenten. De één is goed in het aanvragen van subsidies, de ander weer
in het enthousiasmeren van mensen of het omgaan met honden. Dat laatste
talent zal je misschien verbazen (‘wat hebben we daar aan?’), maar misschien
komen er vragen naar een hondenuitlaatservice in het dorp.
Naast talenten heeft een dorp ook middelen en materialen in huis. Bijvoorbeeld:
iemand heeft een leegstaande schuur, een lokale ondernemer zit met twee
afgeschreven computers en weer iemand anders heeft nog twaalf overtollige
zakken met cement.
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Inventariseren wat je als dorp in huis hebt noemen we het
‘hulpbronnenonderzoek’. Hierbij maak je een lijst van alle verschillende
hulpbronnen in het dorp:
•
•
•
•
•

Wie
Wie
Wie
Wie
Wie

heeft de kennis of ervaring om mee te helpen?
kan iets krijgen, maken, ruilen of lenen?
heeft tijd om iets te doen?
kan iets met korting regelen?
heeft goede ideeën om iets te laten sponsoren?

Veel mensen waarderen het enorm als het dorp een beroep op hen doet. Ze
worden op deze manier intensief betrokken bij het opzetten van een voorziening.
Bovendien wordt het algemene gevoel van zelfredzaamheid flink versterkt: ‘wij
zijn prima in staat om onze eigen boontjes te doppen!’. En dat is alleen maar
gunstig.
Het uitvoeren van het hulpbronnenonderzoek

Als je kunt, combineer dan het hulpbronnenonderzoek met de
huiskamergesprekken. Op deze manier worden mensen maar één keer ‘lastig
gevallen’. Daarnaast zien je dorpsgenoten meteen waarvoor het onderzoek wordt
uitgevoerd: om te kijken hoe de nieuwe voorzieningen zo voordelig mogelijk
kunnen worden opgezet.
Vergeet niet om ook de lokale ondernemers te betrekken bij het onderzoek. Ook
deze groep heeft interessante hulpbronnen. Denk aan een leegstaande ruimte,
een bestelbusje dat je wel eens mag lenen of oude computer die het nog prima
doet.
In de Handleiding Dorpsonderzoek vind je hoe je zo’n hulpbronnenonderzoek
kunt uitvoeren met een aantal standaardformulieren. Ook staat daar meer
informatie in over hoe je alle verzamelde informatie over je dorp overzichtelijk
kunt verwerken. Je kunt deze handleiding downloaden via www.npoe.nl of
www.ondernemendedorpen.nl.
Ons advies is om het hulpbronnenonderzoek jaarlijks te herhalen. Er verandert
namelijk veel in het leven van mensen, en dit heeft ook zijn invloed op de
beschikbare menskracht, middelen, materiaal etc. Daarnaast is het natuurlijk een
uitstekende manier om mensen te blijven betrekken bij de leefbaarheid van hun
dorp.
In het kader van dorpsonderzoek willen we je ook wijzen op het inspirerende en
succesvolle project De Bijspringer uit het Friese gemeente Ooststellingwerf. In dit
project werd elke volwassen dorpsbewoner door een dorpsgenoot persoonlijk
gevraagd wat hij of zij kon betekenen voor het vrijwilligerswerk in het dorp. Wie
via De Bijspringer aan het werk wil, gaat samen met een lokale vrijwilliger van
De Bijspringer op zoek naar een geschikte vrijwilligersplek
In samenwerking met Partoer (www.partoer.nl), is een boekje gepubliceerd over
de door De Bijspringer ontwikkelde methode. Er zijn ook handboeken
uitgekomen waarmee je zelf aan de slag kan om het vrijwilligerswerk volgens de
Bijspringer-methode te versterken. Deze handboeken zijn te downloaden op de
site van stichting Scala: www.scala-welzijn.nl
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Vertel wat je te weten bent gekomen en peil de reacties

Het is niet niks als je eenmaal te weten bent gekomen wat er in het dorp speelt.
Alleen al door het uitvoeren van het dorpsonderzoek zijn talloze mensen
gemobiliseerd voor de verandering. Er is draagvlak ontstaan en in het dorp
begint het te ‘broeien’.
Het is nu tijd om zoveel mogelijk andere mensen op de hoogte te brengen van je
bevindingen. Zo vergroot je het draagvlak nog meer. Maak de uitkomsten van
het onderzoek dus bekend via de plaatselijke kranten en eventueel via de lokale
radio-omroep. Vergeet ook niet kopij aan te leveren voor de blaadjes van de
kerk, de voetbalvereniging of het schoolkrantje!
Beleg ook een avond in het dorpshuis om het onderzoek toe te lichten en om te
horen wat mensen vinden van de uitkomsten. Zorg ervoor dat inwoners ook
kunnen reageren via e-mail, telefoon of post. Ook kun je nu de gemeente gaan
informeren over wat er is bereikt. Nodig de wethouder, raadsleden en
ambtenaren uit om aanwezig te zijn.
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3 Voor welke voorziening kies je?
Als je het dorpsonderzoek hebt uitgevoerd is er een hoop duidelijk geworden.
Het kan zijn dat men massaal één bepaalde voorziening wenst, bijvoorbeeld een
buurtbus. In dat geval is de keuze makkelijk te maken. Maar het kan ook
gebeuren dat de uitkomsten nogal versnipperd zijn. Voor welke voorziening kies
je dan?

Maak een top- 3 van de meest gewilde voorzieningen

Als het dorp niet duidelijk heeft gekozen voor één voorziening, moet je keuzes
maken. Een handige manier is om eerst de lijst terug te brengen tot die drie
voorzieningen waaraan het meeste behoefte is. Bedenk dat de voorzieningen die
dan afvallen altijd nog later gerealiseerd kunnen worden. Je stelt met deze top-3
gewoon je prioriteiten voor de komende periode.

Doe een korte haalbaarheidscheck

Wanneer je de haalbaarheid van een voorziening bepaalt, dan vraag je jezelf af:
hebben we voldoende middelen. Met andere woorden: hebben we genoeg geld,
apparatuur, materiaal en menskracht om de voorziening op te zetten én
draaiende te houden? Je wilt ook weten of er voldoende vraag is naar de
voorziening, nu en in de toekomst? Daarnaast moet je ook nagaan of er
gemeentelijke plannen, procedures en regels zijn waar je rekening mee moet
houden.
Bij het uitvoeren van deze korte haalbaarheidscheck ga je per voorziening na of
deze omstandigheden mee- of tegen zullen werken bij het opzetten en het
draaien van de voorziening. Op deze manier kun je snel een idee krijgen over
hoe makkelijk of hoe moeilijk het opzetten van een voorziening wordt.
Voer deze check uit voor de top-3 van voorzieningen en kies de voorziening uit
die de meeste omstandigheden mee heeft. Het volgende voorbeeld laat zien hoe
je zo’n korte haalbaarheidscheck kunt uitvoeren.
Wat is haalbaar in Hoogelperveen?
Hoogelperveen heeft net een uitgebreid dorpsonderzoek achter de rug. Inmiddels zijn de
resultaten bekend en de werkgroep heeft een top-3 van de meest gewilde voorzieningen
samengesteld:
1. Kinderopvang, 34% van de bewoners is hierin geïnteresseerd.
2. Boodschappenbesteldienst, 20% van de bewoners is hierin geïnteresseerd.
3. Huishoudelijke hulp, 20% van de bewoners is hierin geïnteresseerd.
Om uiteindelijk één voorziening te kunnen kiezen, besluit de groep een korte
haalbaarheidscheck uit te voeren. Per voorziening maakt zij een overzicht van de
omstandigheden die mee- en tegen werken:
Kinderopvang
+ Leegstaand zaaltje in basisschool kan
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- Brede school met kinderopvang is binnen

worden gebruikt voor huisvesting.
+ Aanwas van gezinnen met jonge
kinderen van buiten: vraag naar
kinderopvang groeit.
Boodschappenbesteldienst
+ Voorzieningen voor dagelijkse behoeften
liggen op 10 km afstand van het dorp.
+ Enthousiaste reacties van lokale
senioren: willen graag als vrijwilliger een
boodschappenbesteldienst ‘runnen’.
+ Aanwas van gezinnen met jonge
kinderen: er is behoefte aan
tijdbesparende voorzieningen.
+ Kan gecombineerd worden met
kleinschalig personenvervoer
(=kostenbesparend).
+ Brandstofprijzen stijgen, dus het loont
om voor kleine boodschappen de
besteldienst in te roepen.
Huishoudelijke hulp
+ Witte werksterregeling: fiscaal voordeel
waardoor tarieven relatief laag kunnen
blijven.
+ Aanwas van gezinnen met jonge
kinderen: er is behoefte aan
tijdbesparende voorzieningen.

twee jaar klaar.

- Veel mensen in het dorp beschikken over
een eigen auto.
- Supermarktoorlog: lagere prijzen zorgen
voor meer concurrentie.
- Veel mensen hebben al een regeling
getroffen met buren of familieleden.

- Witte werksterregeling: onzekerheid over
de kabinetsplannen, wordt de regeling nu
afgeschaft of niet?
- Weinig animo bij bewoners om zelf als
huishoudelijke hulp aan de slag te gaan.

Algemene checklist

Hieronder volgt een meer algemene checklist van omstandigheden die mee of
tegen kunnen werken bij het opzetten en functioneren van een voorziening. Loop
per voorziening het rijtje af en kijk welke invloed zij op de voorziening kunnen
hebben. In dit voorbeeld gaan we uit van een boodschappendienst.
Omstandigheden waarmee de
voorziening te maken kan krijgen
Beschikbaarheid van lokale huisvesting,
apparatuur, kennis en menskracht.

Concurrentie of
samenwerkingsmogelijkheden.

Nationale wet- en regelgeving.
Gemeentelijke plannen.

- = tegenwerking
+ = meewerking
+ Grage 5 km verderop wil gratis het
bestelbusje onderhouden.
- Vrijwilligers willen alleen ‘korte klussen’,
willen geen lange termijn verbintenis
aangaan.
+ Spar is bezig met uitbreiding van winkels
op het platteland.
+ Apotheker, die medicijnen aan huis
bezorgt, wil samenwerken om kosten te
besparen.
+ Verhoging belastingvrije vergoeding aan
vrijwilligers.
+ Gemeente wil zelfredzaamheid van
inwoners stimuleren.
- Gemeente staat sceptisch tegenover
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Demografische ontwikkelingen in het dorp.

nieuwe initiatieven van burgers.
+ Aanwas van tweeverdieners: goede
doelgroep voor voorziening: weinig tijd,
maar wel geld.
- Vergrijzing: senioren vinden voorziening
maar ‘overbodige luxe’.

Heb je de plussen en minnen in kaart gebracht, laat het overzicht dan zien aan
een aantal dorpsgenoten die niet bij de haalbaarheidscheck zijn betrokken. Hun
frisse blik kan voor waardevolle aanvullingen zorgen.
Hou er ook rekening mee dat je niet altijd zélf een voorziening hoeft op te
zetten. Stel, er is in het dorp behoefte aan een slager. Je weet dat er in de regio
een slager rondrijdt met een winkelwagen. Bepaalde dorpen krijgen een ochtendof een middagbezoek van de mobiele slager. Wat is er dan makkelijker om
contact op te nemen met die slager en te vragen of jouw dorp ook niet kan
worden aangedaan?
Het kan zijn dat de rijdende slager een aantal voorwaarden stelt, bijvoorbeeld
over voldoende omzet of een vergunning. In dat geval kun je aan de slag met
lobbyen bij de gemeente voor een vergunning. Je hebt dan uiteindelijk wel je
voorziening, maar het meeste werk wordt toch door de slager gedaan.
Ten slotte is het de moeite waard om een te praten met andere dorpen waar
bewoners zelf al een zelfde soort voorziening hebben opgezet. Zij kunnen je
waardevolle informatie met je delen. Bijvoorbeeld over hoe zij tot een keuze voor
een bepaalde voorziening zijn gekomen. De provinciale Centra Maatschappelijke
Ontwikkeling (CMO’s) kunnen je vaak meer vertellen over vergelijkbare projecten
in andere dorpen. Maar ook via internet kun je achterhalen in welke dorpen
interessante initiatieven zijn ontplooid. Zoek daarbij met de woordcombinaties
‘leefbaarheid op het platteland’ of ‘kernen met pit’.

Over welk soort voorziening hebben we het eigenlijk?

Het is handig om je te realiseren over wat voor een voorziening je het eigenlijk
hebt. Een buurtwinkel is natuurlijk heel wat anders dan een muziekles voor
kinderen. Het volgende schema laat zien in welke categorieën je voorzieningen
kunt indelen en welke gevolgen dat heeft voor de realisatie ervan.
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Soort voorziening
Kenmerken
Gemaksdiensten
- Organisatie relatief eenvoudig.
Diensten waarmee je tijd kunt besparen, zoals
- Meestal beperkte investeringen nodig.
een strijkservice of een hondenuitlaatdienst. Geen - Vereist vooral menskracht.
eerste levensbehoefte*, maar wel erg handig.
- Het tarief wordt door de aanbieder en
vrager gezamenlijk bepaald.
- Voorziening heeft geen ideëel karakter.
Hierdoor wordt er bijna niet met
vrijwilligers gewerkt.
Gemeenschapsvoorzieningen
Voorzieningen met een algemeen erkent
maatschappelijk nut, bijvoorbeeld een
dorpscarpoolsite, een uitleendepot voor
gereedschap, een buslijn naar een grotere kern of
een eigen kabelnetwerk.

-

Organisatie is wat complexer.
Investeringen kunnen variëren.
Meeste subsidiemogelijkheden.
Moet voor iedereen toegankelijk zijn:
levering meestal tegen kostprijs.
- Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers.

Commerciële voorzieningen
Op winst gerichte voorzieningen, denk aan een
buurtwinkel of een café.

- (Administratieve) organisatie is
complexer.
- Grote investeringen noodzakelijk.
- Commerciële rechtsvorm (ondernemer)
vereist, bijvoorbeeld een coöperatie of
een besloten vennootschap.
- Winst maken is noodzakelijk én
maatschappelijk geaccepteerd.
- Door inzet van vrijwilligers
(kostenverlaging) kan de haalbaarheid
worden vergroot.

Vrienden- en burendiensten
Praktische hulp zoals planten water geven,
oppassen of hulp bij klussen in en om het huis.

- Geen organisatie of investeringen
noodzakelijk, hoogstens wat maatregelen
om dergelijke diensten te stimuleren.
- Gereedschap vaak noodzakelijk.

* Uitzondering hierop zijn mensen met een
(thuis)zorgindicatie.

Laat het dorp een keuze maken

Heb je eenmaal een overzicht gemaakt van alle ‘plussen en minnen’, bekijk dan
welke omstandigheid gewicht in de weegschaal legt, en welke niet. Maak niet de
fout om als werkgroep zelfstandig te beslissen welke voorziening je gaat
opzetten. Beleg liever een bijeenkomst, waar je alle plussen en minnen doorloopt
en waar mensen op kunnen reageren. Het draagvlak bij de inwoners wordt
hierdoor vergroot.
Benadruk dat, als er voor een bepaalde voorziening wordt gekozen, dit niet
betekent dat andere voorzieningen worden uitgesloten. Het dorp heeft er gewoon
voor gekozen om deze voorziening als eerste op te zetten. Andere voorzieningen
kan het dorp later realiseren.
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Maak de uiteindelijke keuze bekend en peil de reacties

Wanneer het dorp een keuze voor een voorziening heeft gemaakt, dan kun je via
de plaatselijke media zoveel mogelijk andere mensen op de hoogte brengen.
Zorg ook hier weer dat inwoners nog kunnen reageren via e-mail, telefoon of
post. Informeer daarnaast de gemeente over wat het dorp heeft besloten.
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4 Is de voorziening écht haalbaar?
Is er eenmaal een keuze gemaakt voor één voorziening, dan wordt het tijd voor
een wat uitgebreidere haalbaarheidscheck. Hiermee kun je bepalen of de
voorziening ook in economisch opzicht haalbaar is: zijn de baten hoger dan de
lasten? Deze stap is belangrijk, want werken aan een voorziening die uiteindelijk
niet haalbaar is, is zonde van je tijd, geld en energie.

Uitvinden wat de doelgroep écht wil

Het dorpsonderzoek heeft misschien uitgewezen dat er behoefte is aan een
boodschappenservice. Maar hoe vul je die dienst in? Lever je de boodschappen af
bij dat drukke tweeverdieners gezin? Of gaan je (vrijwillige) medewerkers samen
met die oude dame naar de supermarkt? Beide diensten vallen onder de zelfde
noemer, maar de invulling en de doelgroep is totaal anders.
Dit voorbeeld laat zien dat het heel belangrijk is om uit te vinden wat de
doelgroep precies wil. Want heb je geen goed beeld van je dienst, dan zit je later
met de gebakken peren. Misschien moet je het boodschappenbusje dan met
verlies verkopen.
Om uit te vinden wat de doelgroep wil, maak je gebruik van een
gestandaardiseerde enquête. Met een enquête kun je in korte tijd veel mensen
bereiken en hun de verschillende mogelijkheden voorleggen. Met zo’n enquête
kun je de volgende informatie achterhalen:
•
•
•
•
•

Hoe groot is de groep die gebruik zou willen maken van de
voorziening?
Waarom willen mensen gebruik maken van de voorziening?
Wat willen mensen betalen, wat moet de prijskwaliteit verhouding zijn?
Hoe vaak willen mensen van de voorziening gebruik maken?
Hoe richt je de dienstverlening in: eenvoudig, super-de-luxe of iets
daartussenin?

De enquêtes kun je op verschillende manieren uitvoeren en afnemen. Voor meer
informatie hierover verwijzen we je door naar de Handleiding Dorpsonderzoek.
Deze handleiding is gratis te downloaden via www.npoe.nl of
www.ondernemendedorpen.nl.

Welke informatie kun je achterhalen met een gestandaardiseerde enquête?

Het volgende voorbeeld laat zien op welke vragen de werkgroep een antwoord
wil hebben. Dit dorp heeft ervoor gekozen om een boodschappenbesteldienst op
te zetten:
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De werkgroep houdt een enquête
Om inzicht te krijgen in hoe de voorziening ingericht kan worden ingericht, wil de
werkgroep een antwoord op de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe vaak in de week wil men gebruik maken van de dienst en op welke
dagen?
Hoeveel mensen willen gebruik maken van de dienst?
Wat is het gemiddelde bedrag aan boodschappen?
Is er ook behoefte aan niet-levensmiddelen, zoals postzegels,
postpakketten ophalen en wegbrengen, stomerij, kopiëren etc.?
Waar moeten de boodschappen worden afgeleverd, thuis of op een centraal
punt en op welk tijdstip?
Hoe wil men bestellen, via de telefoon, internet of op een andere manier?
Hoe hoog mag de vergoeding zijn voor de besteldienst?

Op basis van deze vragen wordt er een enquête opgesteld. De formulieren worden door
een vrijwilliger verspreid in het dorp en het buitengebied. Na drie weken zijn de meeste
formulieren teruggestuurd. De groep kan de volgende conclusies trekken:
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn ongeveer honderd mensen die naar verwachting één keer per week
gebruik willen maken van deze voorziening.
Dagen dat de dienst beschikbaar moet zijn: er is een voorkeur voor
maandag, dinsdag en woensdag.
Gemiddeld boodschappenbedrag is € 10.
Vandaag bestellen = vandaag aan huis bezorgd.
Er is ook een grote behoefte aan het laten bezorgen van nietlevensmiddelen, zoals brengen en halen van postpakketten en kleding voor
de stomerij.
Bestelling via internet, telefoon en boodschappenlijstjes die kunnen worden
afgegeven op het dorpshuis.
Doelgroep wenst maximaal te betalen voor de dienst: 10% provisie met
een minimum van € 3.

Met de informatie die nu beschikbaar is kan de werkgroep een redelijke eerste schatting
maken van de maandomzet (de baten) van de boodschappenbesteldienst:
•
•
•

100 mensen x € 10 = € 1000,- (=bedrag van alle boodschappen bij elkaar)
10% provisie over € 1000 = € 100 per week
Gemiddelde maandomzet bedraagt € 450, want één maand telt gemiddeld
vierenhalve week, dus: € 100 x 4,5.

Aan de slag met de gegevens: maak een kosten-baten overzicht

Als het goed is heeft de enquête je behoorlijk wat nieuwe informatie opgeleverd.
Zoals het vorige voorbeeld liet zien, kun je die informatie gebruiken om een
eerste inschatting te maken van de verwachte baten. Je weet dan gelijk wat de
maximale kosten mogen zijn. Het volgende kader laat zien uit welke onderdelen
zo’n kosten-baten overzicht bestaat:
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Aanloopkosten (‘investeringen’)
Huisvesting
Vervoer
Apparatuur
Overige aanloopkosten

Eenmalige baten
Subsidies
Sponsoring
Giften van particulieren
Eenmalige contributie

Totaal

Totaal

Kosten per maand
(‘exploitatiekosten’)
Huisvesting
Vervoer
Apparatuur
Menskracht
Administratieve kosten
Kosten voor het werven van klanten
Overige kosten

Baten per maand

Totaal

Totaal

Inkomsten klanten
Structurele sponsoring of subsidie

Het volgende voorbeeld laat een kosten-batenoverzicht van de
boodschappendienst zien:
Kosten-baten van de boodschappendienst (voorbeeld)
Aanloopkosten: € 2000
Eenmalige baten: € 1500
Tekort:
€ 500
Kosten per maand, exploitatiekosten: € 500
Baten per maand:
€ 600
Overschot:
€ 100
Bij het opzetten van de dienst heb je een tekort van € 500. Maar als de voorziening er
eenmaal is, kom je uit op een overschot van € 100 per maand. Hou je nu geld over of
kom je tekort?
De truc is dat tekort van € 500 af te trekken van de maandelijkse overschotten. Dat
betekent dat je de eerste maand een verlies hebt van € 500 - € 100 = € 400. Na vier
maanden sta je dus quitte en vanaf de vijfde maand maak je een winst van € 100 per
maand.

Gokken op quitte spelen is misschien een sympathieke gedachte, maar niet slim.
Winst is echt nodig voor het behoud van je voorziening op lange termijn. Mocht
er een keer een dip in de baten zijn, dan kun je die makkelijk opvangen, zonder
gelijk failliet te gaan. Ben je zelf niet zo bedreven in het maken van dit soort
berekeningen, vraag dan hulp aan een lokale ondernemer of iemand in het dorp
die goed is in boekhouden of economie.
Verlies in het kosten-batenoverzicht betekent niet direct dat de voorziening ‘niet
haalbaar’ is. Bij verlies ga je terug naar de tekentafel om te kijken waar je
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kosten kunt besparen of waar je extra geld mee kunt verdienen. Hier volgen een
aantal categorieën waar je kosten kunt verlagen of waar je opbrengsten kunt
verhogen:
Categorieën voor het
verlagen van kosten en
het verhogen van
opbrengsten

Toelichting

Huisvesting

Huisvesting delen met andere organisaties of werken vanuit
huis.
Afgeschreven, maar goed functionerende apparatuur van
bedrijven verwerven.

Apparatuur

Lenen van apparatuur wanneer deze niet door bedrijven of
particulieren wordt gebruikt.
Organisatie en
samenwerking

Beter organiseren zorgt voor minder kosten.

Menskracht

Inzet van vrijwilligers.

Dienstverlening
Klanten

Via samenwerking met andere organisaties kun je meer
klanten werven en dus hogere opbrengsten.

In dienst nemen van 65-plussers is goedkoper omdat je dan
geen sociale premies hoeft te betalen.
Zodanig aanpassen van dienstverlening aan klanten, dat
kosten lager uitvallen.
Meer klanten, zodat de vaste lasten per klant omlaag gaan.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je zoiets aanpakt:
Het kosten-batenoverzicht van de boodschappenbesteldienst
Het eerste kosten-baten overzicht dat de werkgroep heeft opgesteld, laat een verlies zien
van € 50 per maand. De kosten moeten dus omlaag. Het verlies moet worden omgezet in
winst. Na enig puzzelen en rondvragen in het dorp ziet men waar de mogelijkheden
liggen:
Bestelauto: de aannemer heeft een bestelbusje dat slechts zelden wordt gebruikt. Hij is
graag bereid om de auto permanent uit te lenen aan de boodschappenbesteldienst, mits
dit gebaar in de lokale krant bekend wordt gemaakt.
Onderhoud en reparaties: garagebedrijf Hoogeveen is bereid om in de rustige uren gratis
het busje te onderhouden en de onderdelen tegen kostprijs te leveren.
Website: de kleindochter van één van de leden van de werkgroep is erg handig met
computers. Zij wil de website voor de boodschappendienst in elkaar zetten en
onderhouden.
Apotheker en meelifters: bij drukte wil de apotheker graag de boodschappenbesteldienst
inschakelen, waarbij de boodschappenbesteldienst € 3 per bestelling krijgt. In het
bestelbusje is daarnaast ruimte voor twee extra personen. Zij kunnen tegen betaling
worden meegenomen naar de plek waar de boodschappen worden gedaan.
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Dienstverlening: indien noodzakelijk kan de boodschappendienst drie in plaats van vier
dagen geopend zijn. Ook kan ervoor gekozen worden om de boodschappen op het
dorpshuis te laten afhalen door klanten in plaats van thuis te bezorgen. Beide opties
hebben niet de voorkeur van de werkgroep en worden alleen ingezet als laatste
redmiddel. Misschien is het wel beter om tijdens de zomervakantie de dienstverlening op
een lager pitje te zetten.
Op basis van deze inventarisatie maakt de werkgroep een nieuw kosten-baten overzicht.
Na wat gepuzzel blijkt dat het verlies van € 50 is omgezet in een bescheiden winst van €
60 per maand.

Wees je ervan bewust dat alle ideeën om de baten te verhogen of de kosten te
verlagen bepalend zijn voor de uiteindelijke organisatie van de voorziening. Als
je het definitieve kosten-baten overzicht hebt gemaakt, dan heb je vaak al een
helder beeld hoe de voorziening georganiseerd moet worden.

TIP: de dienstenveiling brengt geld in het laatje
Een leuke én effectieve manier om het startkapitaal voor je voorziening bij elkaar te
brengen is het organiseren van een dienstenveiling. Dit evenement vergroot bovendien
de betrokkenheid van de inwoners bij de voorziening. Het volgende voorbeeld laat zien
hoe dat in zijn werk gaat:
Een werkgroep heeft uitgerekend dat de aanloopkosten voor het opzetten van de
boodschappenbesteldienst rond de € 2000 liggen. Men besluit een dienstenveiling te
organiseren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Een goedgebekte, energieke inwoonster
van 70 jaar wordt gevraagd om als veilingmeester op te treden. En met veel succes. In
een oude boerenschuur wordt op een mooie zomeravond druk geboden op:
•
•
•

Een avondje uit met Miss Platteland, opbrengst: € 400.
Autowassen door de burgermeester, opbrengst: € 300.
Ramen lappen door de gehele dorpsraad, opbrengst: € 200.

Uiteindelijk wordt er € 1500 door het dorp opgebracht en er is ook een hoop gelachen.
De werkgroep moet nu nog op zoek naar de resterende € 500. Tijdens de veiling heeft
een lokale ondernemer al belangstelling getoond voor flinke donatie, dus dat komt ook
wel goed.

Bepaal welke rechtsvorm de voorziening krijgt

Nu je weet hoe je de voorziening wilt vormgeven, is het ook tijd om te kijken
naar de rechtsvorm. Een rechtsvorm zegt iets over hoe je de voorziening
juridisch vormgeeft. Wordt het bijvoorbeeld een coöperatie of een BV? De keuze
voor een bepaalde rechtsvorm kan soms heel bepalend zijn voor de haalbaarheid
van een voorziening.
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Dit zijn de meest voorkomende vragen die je tegen zult komen over
rechtsvormen:
•
•

Is een rechtsvorm überhaupt nodig? Kun je bijvoorbeeld niet gewoon
zonder rechtsvorm blijven of je ‘aansluiten’ bij het dorpshuis?
Als een rechtsvorm nodig is, moeten we dan een vereniging, een
stichting, een coöperatie of een besloten vennootschap oprichten?

Een voorziening zonder rechtspersoon

Je kunt een voorziening opzetten zonder rechtspersoon. Wanneer je echter een
bankrekening wilt openen, zul je bij banken weinig medewerking krijgen.
Bankrekeningen worden namelijk altijd gekoppeld aan een persoon of een
rechtspersoon. Subsidiegevers stellen het vaak nog scherper: alleen
rechtspersonen kunnen subsidie ontvangen. Kan je voorziening uit de voeten
zonder subsidie, met alleen cash geld, dan kun je het zonder rechtspersoon
stellen. Anders niet.
Het volgende voorbeeld laat een strijkservice zien met een minimale organisatie.
Deze voorziening heeft daarom geen rechtspersoon nodig:
Strijk- en schoonmaakservice
Een club oudere vrouwen vindt het leuk om twee of drie keer in de week in het dorpshuis
bijeen te komen om te strijken en te kletsen (gelukkig betaal je per kledingstuk en niet
per uur). Je kunt ze ook vragen om je huis een keer schoon te maken. Dan komen ze
met z’n vieren of vijven tegelijk en is je huis razendsnel schoon. De hele organisatie is
simpel van opzet: er is één persoon die de afspraken met klanten maakt. En voor de rest
is het boter bij de vis: contant betalen. Van de jaaromzet gaan de dames een weekje op
vakantie.

Je voorziening onderbrengen bij een bestaande rechtspersoon

Een andere oplossing is om je voorziening onder te brengen bij een bestaande
rechtspersoon, bijvoorbeeld die van het dorpshuis. Het dorpshuis is in de meeste
gevallen een stichting, en soms een vereniging. Je kunt gebruik maken van de
bankrekening van het dorpshuis en het dorpshuis kan zijn naam zetten onder
subsidieaanvragen. Omdat je geldstromen nu (gedeeltelijk) via de bankrekening
van bijvoorbeeld het dorpshuis lopen, maakt dit jouw administratie en die van
het dorpshuis iets ingewikkelder. Belangrijk is dan om alle afspraken hierover
van te voren schriftelijk vast te leggen. Een andere mogelijkheid is dat het
dorpshuis een tweede bankrekening opent, die alleen wordt gebruikt voor de
nieuwe voorziening.
Een voorziening met rechtspersoon

Heb je eenmaal besloten dat je voorziening toch beter kan worden
ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon, dan zijn dit de mogelijkheden:
• De coöperatieve vereniging ofwel de coöperatie
• De besloten vennootschap (BV)
• De vereniging
• De stichting
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De coöperatie en de besloten vennootschap zijn de meest ingewikkelde vormen.
We bespreken eerst voorbeelden waarbij de voorziening het beste ondergebracht
kan worden in een coöperatie of een besloten vennootschap.
In welke gevallen kies je voor een coöperatie?
De coöperatie is een commerciële, coöperatieve vereniging, waarbij de leden
mede-eigenaar zijn. Elk lid is in feite een ondernemer(tje) dat startkapitaal
inbrengt en meedeelt in de winst (of het verlies!). Alle ondernemertjes bundelen
hun krachten en vormen via de coöperatie één grote ondernemer.
Het volgende voorbeeld laat zien hoe dorpsgenoten als ondernemertjes heel
effectief hun krachten kunnen bundelen en hun risico’s kunnen spreiden:
Een coöperatie bundelt krachten en spreid je risico’s
Stel, je wilt een groentewinkel opzetten. Je hebt dan een ondernemer nodig die bereid is
om bijvoorbeeld € 20.000 te investeren. Zie die maar eens te vinden... Zet je de winkel
echter op via een coöperatie met 100 leden, dan heb je 100 ondernemertjes die ieder €
200 meebrengen. De benodigde € 20.000 komt dus op tafel doordat de leden hun
financiële inbreng bundelen. De winst wordt gedeeld. En mocht de boel failliet gaan, dan
is iedereen - bij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid -maximaal € 200 kwijt.

Een coöperatie heeft vooral zin als je een voorziening wilt opzetten die een
commerciële of sterke financiële component heeft. Deze rechtsvorm heeft de
grootste toegevoegde waarde in de volgende gevallen:
•
•
•

Je wilt een dorpssupermarkt opstarten.
Je wilt met het hele dorp een nutsvoorziening opzetten, zoals een
kabelnetwerk.
Je wilt met dorpsgenoten gezamenlijk diensten aan de gemeente of
bedrijven gaan bieden.

Dorpssupermarkt
Voor het opzetten van een kleine supermarkt zonder toeters en bellen ben je al
snel € 50.000 kwijt. Voor één ondernemer is dat een behoorlijk bedrag. Voor een
coöperatie is deze investering relatief makkelijk op te brengen. Heb je
bijvoorbeeld 500 leden, dan investeert elk lid € 100.
Er ontstaat nog een groot voordeel door de coöperatie. De supermarkt is nu bijna
letterlijk eigendom van het dorp. Hierdoor is het dorp verantwoordelijk geworden
voor het voortbestaan van de winkel. Dat betekent dat alle zeilen moeten worden
bijgezet om de kosten te drukken. Dat is lastig. De afgelopen dertig jaar hebben
duizenden dorpswinkels de deuren moesten sluiten vanwege te hoge kosten in
verhouding met de omzet.
Maar omdat de winkel nu eigendom is van het dorp, ontstaat een nieuwe
mogelijkheid om de kosten te drukken. De mede-eigenaren die achter de kassa
staan en de vakken vullen krijgen aan het einde van de maand geen loon. In de
praktijk zijn dit zeer gemotiveerde vrijwilligers. Is het voor een particuliere
ondernemer onmogelijk om mensen te vinden die vrijwillig voor hem willen
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werken, bij een coöperatie ligt dat helemaal anders. Het volgende
praktijkvoorbeeld laat dat zien:
De coöperatieve supermarkt in Sterksel, Noord-Brabant
In 2002 sloot de toenmalige supermarkt in Sterksel zijn deuren. Voor veel mensen was
dat vervelend. Dorpsbewoners moesten voor de boodschappen het dorp uit en bovendien
misten zij ook de contacten die ze in de winkel hadden. Na een enquête bleek dat er veel
draagvlak was voor een dorpswinkel met een servicepunt: 73% van de dorpsbewoners
zou regelmatig boodschappen gaan doen bij een dorpswinkel.
Er werd gekozen om een coöperatie op te richten, vooral omdat dat veel mensen
medeverantwoordelijk maakt. Door het verkopen van ledencertificaten kwam een flink
bedrag binnen. Daarnaast werd een verzoek voor financiële ondersteuning ingediend bij
de Rabobank en bij de provincie. Dit werd gehonoreerd en zo was er voldoende
startkapitaal.
Er werd een geschikt pand gevonden en voor de continuïteit is er een bedrijfsleider
gezocht en gevonden. Deze bedrijfsleider is de enige betaalde kracht in de winkel. Naast
de bedrijfsleider werken er nog zo’n veertig mensen, allemaal vrijwilligers uit het dorp.
Met dit enorme aantal vrijwilligers is het invullen van het rooster geen enkel probleem.
De winkel is niet groot, maar het assortiment is vrij compleet. Het assortiment is ook
flexibel. Is er een aantal keren om een bepaald product gevraagd, dan doet men er alles
aan om het in het assortiment op te nemen. Naast het aanbod aan levensmiddelen, is de
winkel ook een servicepunt waar gekopieerd en gefaxt kan worden, waar postzegels te
koop zijn, pakketpost verstuurd kan worden en ook een stoomservice aanwezig is.
Veel inwoners zijn betrokken bij het initiatief. Dat blijkt uit de inzet bij de verbouwing
van de winkel, het vrijwilligersaanbod bij de dagelijkse werkzaamheden en de aankoop
van een groot aantal certificaten in de coöperatie. De inwoners zijn trots op wat ze
hebben bereikt en werken er met z’n allen aan om de supermarkt te behouden.
Bron: www.x-s2.nl

Het voorbeeld illustreert tevens een ander voordeel van de coöperatieve
supermarkt: ben je mede-eigenaar, dan voel je je ook medeverantwoordelijk
voor de omzet. Je zult er dus regelmatig boodschappen gaan doen om de winkel
in stand te houden.
Natuurlijk kun je in theorie de coöperatie voor elk type winkel gebruiken, denk
aan een slager, een groenteboer of een postkantoor. In de praktijk blijkt in
dorpen vooral behoefte te bestaan aan een kleine supermarkt met een breed
(vers)assortiment waar je ook terecht kunt om je kleren te laten stomen of
postzegels te kopen.
Nutsvoorzieningen
Een coöperatie is ook geschikt om een nutsvoorziening voor het dorp te
exploiteren, zoals een kabelnetwerk. Net als bij de supermarkt moet er een flinke
investering gedaan worden. En wat is er makkelijker dan die investering te
spreiden over veel bewoners. Het volgende voorbeeld laat zien hoe dit in zijn
werk gaat:
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Het kabelnetwerk
Een dorp wil graag aangesloten worden op de kabel. Het kabelbedrijf beschouwt het dorp
echter als ‘niet rendabel’. Wat doe je dan? Je gaat je eigen lokale kabelnetwerk
aanleggen.
Een netwerk aanleggen kost € 100.000 voor 500 aansluitingen. Het dorp besluit een
coöperatie te stichten, waarvan alle 500 huishoudens lid zijn. Elk gezin legt € 200 in en
wordt dus voor 1/500 deel eigenaar van de lokale kabel. Een uitgave die eerst
onoverkomelijk leek te zijn, blijkt dus als geheel hard mee te vallen.
Enkele jaren later blijkt dat een concurrerend kabelbedrijf geïnteresseerd is in uitbreiding
van zijn territorium. De kabelcoöperatie kan dan het netwerk van de hand doen voor €
130.000. Die € 30.000 winst wordt verdeeld over alle eigenaren. Elk gezin krijgt een
winstuitkering van € 60 en ontvangt natuurlijk de investering van € 200 retour.

Dienstencoöperaties
Blijkt dat er in het dorp vooral behoefte is aan werk, dan kun je overwegen om
een dienstencoöperatie op te richten. Inwoners kunnen via de coöperatie hun
werkkracht bundelen en dat is vooral handig bij opdrachten van de gemeente en
bedrijven. Zij plaatsen hun opdracht bij voorkeur bij organisaties en niet bij
‘losse personen’. Het volgende voorbeeld laat zien hoe zo’n dienstencoöperatie
kan werken:
De thuiszorgcoöperatie
In het dorp Driehuizerwolde is er vooral behoefte aan werk. Een groep inwoners is
daarom aan het kijken of bewoners hun werkkracht kunnen bundelen, om zo de kans op
werk te vergroten.
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt interessante perspectieven.
De gemeente krijgt binnenkort een deel van het AWBZ-budget, dat kan worden gebruikt
voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en bepaalde vormen van
begeleiding. De gemeente mag met een aanbestedingsprocedure nu zelf bepalen aan
welke organisatie zij die thuiszorg wil toevertrouwen.
De groep inwoners richt een coöperatie op, die mee kan doen met de
aanbestedingsprocedures van de gemeente. Hierbij krijgen ze hulp van een aantal
dorpsgenoten met uitgebreide ervaring in de zorgsector. De offerte wordt ingediend en
de gemeente blijkt grote interesse te hebben.
Niet alleen blijkt de coöperatie goedkoper te kunnen werken dan de reguliere
zorginstellingen – de organisatie is nu eenmaal stukken kleiner. Ook vindt de gemeente
het een prettig idee dat de mensen die zorg nodig hebben hulp krijgen van vertrouwde
mensen.

Je kunt een dienstencoöperatie op twee manieren vormgeven:
1. De leden zijn zelfstandig ondernemer. Ze worden ondersteund door de
coöperatie. De coöperatie bemiddelt tussen opdrachtgevers en de
leden.
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2. De leden van de coöperatie zijn tegelijkertijd werknemer van de
coöperatie.
Zijn er meerdere opdrachtgevers in het spel, dan is de eerste constructie
toegestaan. Je kunt dan als lid profiteren van alle fiscale voordelen die het eigen
ondernemerschap biedt. Wanneer er sprake is van één grote opdrachtgever,
bijvoorbeeld de gemeente, dan word je door de belastingdienst verplicht om voor
de tweede constructie te kiezen. Leden worden dan tegelijkertijd werknemer van
de coöperatie en de coöperatie is verplicht om loonbelasting en sociale premies
te gaan heffen.
Mocht je plannen hebben voor een dienstencoöperatie, dan raden we je dringend
aan om dit voornemen te bespreken met iemand die verstand heeft van fiscale
zaken.
Zorgcoöperatie
Als laatste coöperatievariant bespreken we de zorgcoöperatie. Op dit moment is
er één zorgcoöperatie actief, in Hoogeloon, Noord-Brabant. Het zou ons echter
niets verbazen als deze coöperatie snel navolging krijgt in de rest van het land:
De zorgcoöperatie in Hoogeloon
In 2005 heeft Hoogeloon in Noord-Brabant een zorgcoöperatie opgericht. Deze
coöperatie heeft als doel de zorg aan inwoners van Hoogeloon te verbeteren. De
coöperatie stelt haar leden in staat één vuist te maken naar de grote zorginstellingen.
Daardoor wordt er beter geluisterd naar wensen en behoeften van de (zorgbehoevende)
leden. En dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen.
De zorgcoöperatie werkt namelijk sinds enige tijd nauw samen met een aantal
zorginstellingen. Dat zit als volgt in elkaar. De traditionele zorginstellingen werken het
liefst in grotere kernen, op een beperkt aantal locaties. Zo proberen deze instellingen de
organisatie van de zorg eenvoudig te houden. En daarmee wordt flink wat geld bespaard.
Inwoners in kleinere kernen zijn echter de dupe. Vaak moeten zij voor zorg verhuizen
naar omringende, grote kernen.
Met twee zorginstellingen heeft de zorgcoöperatie nu afgesproken dat de organisatie van
de zorg in Hoogeloon in handen komt van de coöperatie. De instellingen leveren alleen
het personeel. Op deze manier zijn alle partijen geholpen: de zorg is toegankelijker,
beter en ook nog eens goedkoper geworden.
Natuurlijk had een ‘gewone’ vereniging dit werk ook kunnen doen. Er was echter gekozen
voor een coöperatieve vorm. Dit zou het in de toekomst mogelijk maken om zelf te gaan
ondernemen, door het zelf aanbieden van zorgdiensten. Dit werd als een bedreiging
gezien door de traditionele zorginstellingen. Hierdoor kreeg de zorgcoöperatie in
Hoogeloon opeens flink wat in de melk te brokkelen bij onderhandelingen en
samenwerking.
Een mooi voorbeeld van een coöperatie die eigenlijk nog niet onderneemt, maar al wel
heel wat heeft waargemaakt!

Wat je verder nog moet weten over de coöperatie
Bij een coöperatie kunnen de leden op drie verschillende manieren aansprakelijk
zijn:
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1. Wettelijk aansprakelijk: leden zijn aansprakelijk voor alle schulden van de
coöperatie
2. Beperkt aansprakelijk: leden zijn aansprakelijk tot een bepaald bedrag
3. Uitgesloten aansprakelijk: leden zijn niet aansprakelijk
Bij alle voorzieningen op coöperatieve basis die de revue passeren is er sprake
van beperkte aansprakelijkheid. De leden zijn dan aansprakelijk tot het bedrag
van hun inleg. Investeer je als lid € 150 in de coöperatie, dan ben je dat bedrag
kwijt als de coöperatie failliet gaat – maar erger wordt het niet. Constructies
waarbij leden wettelijk aansprakelijk zijn raden we sterk af.
Administratie en belastingheffing bij de coöperatie
Over de winst van de coöperatie wordt vennootschapsbelasting geheven. Dit stelt
eisen aan je administratie. Verder is een coöperatie verplicht jaarstukken op te
stellen én deze openbaar te maken bij de Kamer van Koophandel. Meer
informatie over dit soort administratieve zaken en belastingen vind je op de site
van de Kamer van Koophandel: www.kamervankoophandel.nl
Kom je tot de conclusie dat de coöperatie de beste rechtspersoon is voor je
voorziening, ga je plannen dan met de notaris bespreken. Hij of zij is
gespecialiseerd in dit soort vraagstukken en zal je kunnen vertellen of wat je
bedacht hebt, ook valt uit te voeren. Wellicht kun je de notaris overhalen om zijn
of haar diensten gratis aan het dorp ter beschikking te stellen.
In welke gevallen kies je voor een besloten vennootschap, de BV?
In veel dorpen blijft het café vaak als enige commerciële voorziening overeind
staan. Dat komt omdat deze cafés weinig concurrentie kennen. Mensen willen
voor een drankje niet al te ver reizen en ze willen vooral dorpsgenoten
ontmoeten. Toch komt het regelmatig voor dat de cafébaas het wel gezien heeft
en van zijn pensioen gaat genieten.
Is er dan geen particuliere ondernemer die de zaak wil overnemen, dan wordt
het dorp ‘drooggelegd’. Heb je daar verregaande bezwaren tegen, om wat voor
reden ook, dan kan het oprichten van een besloten vennootschap, een BV, met
je dorpsgenoten een oplossing bieden. Het volgende voorbeeld laat dat zien:
Café Den Ommelanden in Elst (Gelderland)
In Elst* liep een groep jonge ouderen al een paar jaar met het idee zélf een bruin
dorpscafé op te zetten. Er waren wel cafés, maar die richtten zich vooral op jongeren en
dansen. Een leuke, maar niet oubollige ontmoetingsplek voor 40-plussers was in Elst niet
te vinden.
Op een bepaald moment kreeg de groep lucht dat een restauranteigenaar zijn zaak wilde
verkopen. Men ging praten met de ondernemer. Hij vroeg € 825.000 en daar zat het
pand bij in. Omdat de man al met andere geïnteresseerden aan het praten was, zou de
koop binnen 14 dagen gesloten moeten worden. De initiatiefgroep had daarom niet zo
veel tijd…
De groep liet zich niet zo snel van de wijs brengen. Veertien dagen was kort, maar het
zou moeten lukken. Men bepaalde binnen één uur dat een besloten vennootschap (BV)
de meest geschikte rechtspersoon zou zijn voor deze situatie. Er was ook gedacht aan
een coöperatie, maar die was in dit geval té democratisch: de leden maken daar de
dienst uit. Dat is heel mooi, maar dat zorgde er tegelijkertijd voor dat de besluitvorming
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veel trager verloopt. Dat zou in deze situatie niet handig zijn. Bij een BV heeft de directie
de touwtjes in handen. Handig als je maar 14 dagen de tijd hebt om alles rond te
krijgen.
De volgende stap was het werven van aandeelhouders. Er moest ruim € 200.000 door
toekomstige aandeelhouders worden opgebracht. Daarvoor werd in een paar dagen een
bedrijfsplan gemaakt en een prospectus, een uitgebreide brochure met je rechten en
plichten als aandeelhouder, winstverwachtingen en financiering. Met het prospectus werd
de boer opgegaan. Mensen uit de vrienden- en kennissenkring van de initiatiefgroep
werden benaderd: of zij een aandeel van € 500 in een nieuw, maar bruin dorpscafé
wilden kopen. Bedrijven konden een prioriteitsaandeel kopen van € 2.500.
Er was voldoende belangstelling om een aandeel te kopen. Iedereen zag zowel de lol als
het nut in van een eigen ontmoetingsplek. Uiteindelijk waren er rond de 250 personen en
bedrijven die mede-eigenaar van het café wilden worden. Om de snelheid er in te houden
werd een lege, ‘’tweedehands’’ BV gekocht. Met het geld van de aandeelhouders, een
hypotheek op het pand, een lopend krediet van de bank en een lening van de brouwerij
kon op de veertiende dag het restaurant worden overgenomen.
Daarna werd er flink verbouwd. Met een professionele exploitant werd een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze samenwerking voorziet in de verdeling
van de brutowinst en de vastlegging van ieders verantwoordelijkheden. Zo bepaalt de BV
het beleid, waaraan de exploitant zich moet houden. De exploitant neemt het personeel
aan en betaalt uit zijn deel de loonkosten en zijn eigen ondernemersloon. Als je als
aandeelhouder het café bezoekt, dan krijg je korting op de consumpties.
Het eerste halfjaar liet een van tevoren berekend verlies zien, maar daarna had het café
een omzet die boven verwachting was. Het café loopt uitstekend. Zelfs jongeren weten
het café nu te vinden.
*) Elst is met 18.000 inwoners geen dorp meer, maar ook geen echte stad. Anders gezegd: te groot voor het
servet en te klein voor het tafellaken. Omdat dit een voorziening is die door bewoners zelf is opgezet, met
vereende krachten en een interessante financiële constructie, vonden we het voorbeeld de moeite waard om in
deze publicatie mee te nemen.

Een café kun je overigens ook opzetten via een coöperatie. Bij een coöperatie
worden echter bij belangrijke besluiten alle leden betrokken, via de Algemene
Ledenvergadering. Dat betekent dat de besluitvorming complexer en trager
verloopt.
Oprichtingseisen voor de BV
Aan het oprichten van een BV wordt een aantal eisen gesteld. Er moet
bijvoorbeeld minimaal € 18.000 in de vennootschap worden gestort, in geld of
natura. Het gaat te ver om hier alle oprichtingseisen te bespreken. Hiervoor
willen we je verwijzen naar de site van de Kamer van Koophandel:
www.kamervankoophandel.nl
Het kapitaal van de BV
De BV komt aan zijn kapitaal door het uitgeven van aandelen. Deze aandelen
zijn altijd op naam. Ze zijn niet vrij overdraagbaar. In de statuten moet een
blokkeringsregeling worden opgenomen. Dit betekent dat een aandeelhouder die
van zijn aandelen af wil deze eerst moet aanbieden aan zijn medeaandeelhouders of voor deze overdracht goedkeuring moet vragen aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee
zij in de vennootschap deelnemen.
Administratie en belastingheffing bij de BV
Net zoals bij de coöperatie wordt over de winst van de BV
vennootschapsbelasting geheven. Dit stelt eisen aan je administratie. Verder is
een BV verplicht jaarstukken op te stellen én deze openbaar te maken bij de
kamer van koophandel.
Kom je tot de conclusie dat de BV de beste rechtspersoon is voor je voorziening,
ga dan je plannen met de notaris bespreken. Hij of zij is specialist op het gebied
van BV’s en kan nuttige informatie verschaffen.
In welke gevallen kies je voor een stichting of vereniging?
Zowel de stichting als de vereniging is zeer geschikt om een voorziening op te
zetten. Uitzondering zijn de type voorzieningen die we in de paragrafen over de
coöperatie en de BV hebben beschreven.
Het grote verschil tussen de stichting en de vereniging zijn de leden. Een
vereniging heeft leden en een stichting niet. Bij de vereniging bepalen de leden
het beleid. De leden kunnen met hun contributie vermogen opbouwen. Dit kan
bijvoorbeeld gebruikt worden als startkapitaal voor een voorziening.
Bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid, waardoor stichtingen vaak wat
slagvaardiger zijn. Je neemt met een kleine groep mensen zelfstandig
beslissingen. Bij een vereniging ligt dat anders: voor belangrijke beslissingen
moet je altijd wachten tot de Algemene Ledenvergadering de knoop doorhakt.
Meer informatie over de verschillen tussen de vereniging en de stichting is te
vinden op het internet, bijvoorbeeld op www.netwerknotarissen.nl.

Kijk of het nuttig is om een dorpsfonds op te richten

Vooral bij diensten aan dorpsgenoten heb je kans dat het volgende zich
voordoet:
•
•
•

De dienstverleners willen eigenlijk geen geld hebben voor hun werk. Ze
doen het omdat ze er plezier aan beleven.
Voor mensen die er financieel slecht voor staan, komt dit goed uit.
Maar men vindt wel dat mensen die er ‘goed bij zitten’ wél een
financiële bijdrage moeten leveren.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je zo’n dilemma kunt oplossen met een
dorpsfonds. Dat is een stichting die ‘de winst’ beheert:
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Het dorpsfonds
Een paar dorpsgenoten met veel tijd en groene vingers richten een tuinierservice op. Ze
besluiten dat ze er niet aan hoeven te verdienen. Dat komt goed uit voor die oude
mevrouw met alleen een AOW. Zij is slecht ter been en niet in staat is om haar tuin te
onderhouden.
Een paar maanden nadat de tuinierservice gestart is komen er ook verzoeken uit de hoek
van tweeverdieners met de grotere tuinen. Of hun tuin ook niet kan worden gedaan? De
mensen met de groene vingers staan dan voor een dilemma: ‘Dit zijn hele leuke tuinen
om aan te werken. Maar aan de ene kant willen we er nog steeds niets aan verdienen en
aan de andere kant lijkt het ons geen goede zaak dat die rijkaards hun tuin gratis gedaan
krijgen. Dat gaat ons net even te ver’.
Het volgende wordt bedacht. Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis een beroep
blijven doen op deze voorziening. De ‘rijkaards’ krijgen hun tuin gedaan, maar betalen
daar voor. De opbrengsten worden gestort in een op te richten dorpsfonds dat op zijn
beurt weer geld schenkt aan gemeenschappelijke doelen in het dorp.

Kortom: een dorpsfonds is dus een sympathieke én effectieve manier om met dit
soort problemen om te gaan.

Laat het mensen weten en peil de reacties

Als je alle stappen van dit hoofdstuk hebt doorlopen weet je of je voorziening nu
haalbaar is of niet. Wat ook de uitkomst is, maak de uitkomst bekend. Via de
plaatselijke kranten via de lokale radio-omroep kun je zoveel mogelijk andere
mensen op de hoogte brengen. Zorg ook hier weer dat inwoners nog kunnen
reageren via e-mail, telefoon of post. Informeer daarnaast de gemeente over je
bevindingen.
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5 Het opzetten van de voorziening
Bij het bepalen van de haalbaarheid heb je waarschijnlijk al een aardige indruk
gekregen hoe de voorziening het beste georganiseerd kan worden. Als je de
voorziening daadwerkelijk gaat opzetten, is het goed om er nog dieper in te
duiken. Je wilt nu ook op detailniveau weten aan welke praktische zaken je nog
meer moet denken.

Werk de voorziening tot in detail uit

Een goede manier om te kijken hoe je de voorziening kunt organiseren is volgens
de methode ‘een gewone dag uit het leven van …’. Daarbij beschrijf je een hele
werkdag van iemand die de voorziening bemant.
Het hoeft geen literair verhaal te zijn, maar het moet wel duidelijk zijn. Het moet
mensen kunnen aanspreken. Ben je geen schrijver, dan kun je altijd overwegen
om puntsgewijs alle stappen op te stellen. Vraag dan iemand uit het dorp om van
die stappen een mooi verhaal te maken. Het voordeel van een ‘mooi verhaal’ is
dat het een prima middel is om mensen mee te enthousiasmeren. Het gaat
leven. Het wordt op een hele concrete manier duidelijk wat de nieuwe
voorziening nu eigenlijk gaat inhouden.
Heb je dit verhaal eenmaal gemaakt, dan heb je gelijk een draaiboek van waaruit
je kunt werken. Natuurlijk stuit je altijd op zaken die je nooit had kunnen
bedenken. Die kun je later altijd nog toevoegen of veranderen. Het verhaal is
dus niet in één keer af, maar zal nog een paar keer moeten worden aangepast,
totdat het ‘gesmeerd’ loopt. Hieronder volgt een voorbeeld:
Een dag uit het leven van een vrijwilliger bij de boodschappenbesteldienst
Piet is de maandagvrijwilliger bij de boodschappenbesteldienst in Hoogelperveen. Zijn
dag begint rond het middaguur met het maken van de boodschappenlijst. Eerder is
meestal niet handig, want mensen komen er vaak pas in de loop van de dag achter wat
ze nodig hebben.
Via de website www.boodschappenhoogelperveen.nl kunnen mensen opgeven wat zij
graag maandagavond aan huis bezorgd willen hebben of wat opgehaald kan worden,
zoals een kostuum bij de stomerij. Voorwaarde is wel dat je lid van de
boodschappendienst wordt. Daarbij betaal je € 50 borg en € 7,50 eenmalige
administratiekosten. De borg wordt gebruikt als voorschot voor de boodschappen en als
mensen hun bestelde boodschappen niet kunnen betalen.
Piet ziet via de website wie wat wil hebben. Er zijn acht gezinnen met een bestelling. Hij
telt handmatig alle boodschappen op en maakt een schatting van het bedrag dat hij gaat
uitgeven. Hij kijkt waar hij naar toe moet in Assen: de supermarkt, het postkantoor en
de stomerij. Piet pakt de bestelauto en pikt eerst twee andere senioren op, die graag
mee willen om zelf boodschappen te doen. Met meerdere mensen is veel gezelliger, en ze
betalen een vergoeding om mee te rijden. Dat scheelt weer in de kosten.
Aangekomen in Assen doet Piet de boodschappen bij de supermarkt. Hij haalt postzegels
en verjaardagskaarten bij het postkantoor en brengt een kostuum naar de stomerij. De
boodschappen worden verdeeld over acht doosjes voor de acht adressen die een
bestelling hebben doorgegeven. In elk doosje komt een uitdraai met de bestelling en het
totaalbedrag dat moet worden voldaan. Dit is het bedrag van de boodschappen en de
provisie bij elkaar opgeteld. Ook geeft hij aan of bepaalde producten waren uitverkocht.
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Piet pikt de senioren weer op in het centrum van Assen en rijdt daarna terug naar
Hoogelperveen. Hij rijdt eerst langs de gezinnen waar al iemand thuis is. Mensen moeten
immers bij de bestelling aangegeven vanaf welk tijdstip er iemand thuis is. Als eerste
doet hij de familie Schutte aan: hij pikt daar ook gelijk een pakje op dat de volgende dag
naar het postkantoor moet. Als laatste, rond half zes, levert hij bij Henk Jelgersma de
postzegels af wanneer Henk weer thuis is.

Maak een plan van aanpak

Als je een volledig beeld hebt van wat er allemaal bij de nieuwe dienst komt
kijken, is de tijd rijp om een plan van aanpak te maken. In een plan van aanpak
beschrijf je hoe je te werk gaat bij het opzetten van de voorziening, en wie en
wat je daarvoor nodig hebt. Ook beschrijf je welke acties eerst genomen moeten
worden en welke acties later. Heb je expertise nodig die niet in de groep is te
vinden, raadpleeg dan de hulpbronnenbank.
Het volgende voorbeeld laat een plan van aanpak zien voor de
boodschappenbesteldienst:
Stap

Acties

1. Verkrijgen van
apparatuur

2. Opzetten van
een administratie

3. Werven van
vrijwilligers

…….
10. Organiseren
feestelijke opening

Wie

- Ophalen computer bij
Atie
familie Joustra
- Ophalen busje bij de
aannemer
- Kopen van
boodschappenboxen
bij Makro
- Maken voorstel voor
Wilma
administratie
- Bespreken met
pietersen
- Opzetten administratie
in computer
- Mooier opschrijven
Tineke
van verhaal
- Rondvragen in
dorpshuis
- Raadplegen
hulpbronnenbank
- Benaderen
geïnteresseerden
……
- Reserveren dorpshuis
- Schrijven
aankondiging
- Burgemeester
uitnodigen

……
Jouke

Wanneer
Voor 1
februari

Nodig (geld,
apparatuur, ruimte
etc.)
€ 30 voor
boodschappenboxen

Voor 12
februari

Computer

Voor 1
maart

€ 20 om papier voor
affiches te kopen.

……
Voor 1 mei

……
€ 50 voor slingers,
ballonnen etc.

Naast de bovenstaande zaken kun je in het plan van aanpak ook nog andere
dingen kwijt zoals:
•
•
•

40

Wanneer vindt er overleg plaats.
Wat is het budget om de voorziening op te zetten.
Afspraken en procedures.

Hou er daarnaast rekening mee dat de zomermaanden altijd vertraging
opleveren en december een ‘halve maand’ is. Bedenk ook dat een plan van
aanpak ook nuttig is als je voor je voorziening op zoek bent naar subsidie.
Subsidieverstrekkers waarderen het als je een goed onderbouwd plan kunt laten
zien. Dat geeft hen extra zekerheid dat het geld goed wordt besteed.

Zet de voorziening op

Heb je eenmaal het plan van aanpak af, dan staat niets je meer in de weg om
echt aan de slag te gaan. Hanteer het plan niet te strikt, wijk af op basis van
voortschrijdende inzichten en veranderende omstandigheden.
Het opzetten van voorzieningen is en blijft mensenwerk. Dat betekent dat er wel
eens wat mis kan gaan tussen mensen onderling. De volgende paragrafen geven
aan hoe je daar mee om kunt gaan.
Conflicten signaleren en oplossen

Wanneer tijdens het project conflicten aan de dag komen, moet je ze nooit uit de
weg gaan. Benader conflicten positief. Beschouw ze als ‘kansen voor
marktonderzoek’ of ‘het beter leren kennen van mensen en mogelijkheden’.
Het makkelijkst is het praten over inhoudelijke en zakelijke conflicten. Je denkt
anders over principes of over de uitvoering. Praat het conflict zo snel mogelijk
uit. Standpunten, voorzien van bijbehorende voor- en nadelen, moet je intern
goed communiceren.
Moeilijker ligt het bij persoonlijke conflicten. De oorzaak van een persoonlijk
conflict is vaak het gedrag of de houding van iemand. Ook hier geldt: uitpraten
in een zo vroeg mogelijk stadium. Maar niet tijdens een vergadering. Hou het
klein, met z’n tweetjes of zijn drieën. Is het conflict uitgepraat, dan gaat er zand
over. Hou wel regelmatig contact met elkaar voor een onderlinge
voortgangscontrole.
Tot slot: wees alert. De aard van conflicten kan verschuiven. Het inhoudelijke
conflict bevordert dat je iemand als persoon ook niet meer mag. Maar het geldt
ook andersom: ‘ik mag jou niet en daarom deugen je ideeën ook niet’.
Tot oplossingen komen

Hoe enthousiast je ook bent over een oplossing die je eigen werkgroep heeft
bedacht, laat altijd ruimte voor ideeën van anderen. Dit kun je doen door goed te
luisteren naar andere mogelijke oplossingen. Bekijk de voor- en nadelen van het
andere voorstel.
Maar er zijn ook oplossingen waarvan je tevoren weet ‘dit is niet haalbaar’
omdat:
•
•

Iemand een roze bril op heeft. Vraag dan door en ga niet meteen
zeggen dat het niet kan. Stel vragen waardoor de ander zelf gaat inzien
dat zijn idee niet meteen of helemaal niet mogelijk is.
Er eenzijdige belangen in het spel zijn. Vraag ook hier door, waardoor
de ander dit zelf gaat inzien en met andere oplossingen komt.
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Als werkgroep moet je ook laten zien wat je doet met de resultaten van de
gesprekken en bijeenkomsten. Herhaal gegeven suggesties en oplossingen. Moet
de suggestie of de mogelijke oplossing aangepast worden? Overleg dit dan met
degene die de voorzet gegeven heeft. Wordt het wat, geef dat door en betrek de
bedenkers er bij. Blijken de oplossingen niks te zijn, onderbouw dat dan met
argumenten. Laat zien dat het een serieus onderwerp van gesprek is geweest.

Voorziening klaar? Vier het!

Is de voorziening eenmaal in de lucht, dan is het tijd voor een feest. Nodig de
plaatselijke media uit en laat ze de voorziening zelf uit proberen. Nodig mensen
van de gemeente uit om te laten zien wat je hebt bereikt. En maak gelijk
plannen voor de volgende voorziening.
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6 Nazorg
Een voorziening zet je (meestal) niet op voor een jaar. Je wilt natuurlijk dat de
voorziening langer standhoudt. Neem daarom maatregelen die je voorziening
gezond houden.

Regelmatige verbetering en vernieuwing van je voorziening

Over het algemeen zie bij je een nieuwe voorziening het volgende patroon: in de
eerste paar maanden is er een stijging van het aantal afnemers te zien. Mensen
zijn nieuwsgierig naar de nieuwe voorziening. Daarna is er een daling te zien:
een aantal mensen heeft de voorziening uitgeprobeerd en is tot de conclusie
gekomen dat het toch niets voor hen is. Na een jaar blijft het aantal afnemers
vaak redelijk stabiel. Tenminste, als de voorziening goed functioneert. We gaan
er dan vanuit dat het dorp zelf ook niet veel veranderd. Er is bijvoorbeeld geen
nieuwbouwwijk gekomen die het inwonersaantal heeft verdubbeld.
Hier zie je hoe de klandizie van een boodschappendienst zich kan ontwikkelen,
tijdens het eerste jaar:
Aantal afnemers Boodschappendienst (per week)
120
100
80
60
40
20
0

Als het aantal afnemers na een jaar stabiel is, betekent dit nog niet dat je op je
lauweren kunt rusten. Denk bijvoorbeeld aan de uitvinding van de zwart-wit
televisie: in de jaren 1950 revolutionaire techniek, in de jaren 1990 was 99,9%
van de zwart-wit televisies verhuisd van de woonkamer naar de zolder en
inmiddels zijn ze alleen nog te vinden in het museum.
Ondernemers zorgen daarom dat ze een nieuw product hebben, ruim voordat
hun ‘oude product’ het loodje legt. Meestal is dit nieuwe product ‘beter’ of zit het
anders in elkaar.
Dezelfde principes gaan op voor de voorzieningen in je dorp. Bied je een
voorziening aan, dan kun je er op rekenen dat de voorziening uiteindelijk
‘uitsterft’. Tenzij je de voorziening regelmatig aanpast en verbetert.
Om aantrekkelijk te blijven voor afnemers en mee te groeien met de
ontwikkelingen in het dorp is het nuttig om elk jaar een evaluatie te houden.
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Daarbij stel je jezelf vragen als: gaat het goed zo? Of moet het toch anders en
kunnen we, met een kleine verandering, de voorziening ook aantrekkelijk maken
voor andere groepen inwoners? Streef altijd naar een betere voorziening, die
langer meegaat.
Checklist voor een (jaarlijkse) evaluatie

Hieronder vind je een aantal vragen, waarmee je kunt beoordelen of je
voorziening goed loopt, of dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Vaak is er enig
onderzoek voor nodig. Bijvoorbeeld een aantal gesprekken met afnemers. Zo kun
je kijken of ze tevreden zijn en waar je verbeteringen kunt aanbrengen.
Je kunt zelf bepalen met welke regelmaat je zo’n evaluatie uitvoert. Het is aan te
bevelen om dit drie maanden na de start van de voorziening te doen en daarna
ieder jaar. Betrek bij de evaluatie afnemers, vrijwilligers en mensen van de
werkgroep.
Categorie
Voorziening
algemeen

Afnemers

Kosten en
baten

Organisatie
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Vragen

Antwoorden (voorbeeld
boodschappendienst)
- Voorziet de voorziening nog steeds in
- Blijkbaar wel, want het
een behoefte?
aantal afnemers is
- Wat is het imago van de voorziening in
stijgend.
het dorp?
- Imago is goed; we horen
positieve geluiden.
- Vinden de afnemers dat ze waar
- Er zijn tot nog toe vier
krijgen voor hun geld. Zo niet, waar
klachten over de
ligt dat aan?
bezorging gekomen. Dit
- Hebben afnemers suggesties voor
had te maken met
verbetering?
slechte communicatie
- Zijn er inwoners die tot de doelgroep
(ACTIEPUNT).
behoren, maar nog geen afnemer zijn?
- Afnemers wensen willen
ook non-food (drogisterij
etc.) (ACTIEPUNT).
- Nog niet bekend, moet
onderzocht worden
(ACTIEPUNT).
- Zijn de kosten lager dan de
- ‘Winst’ van gemiddeld €
opbrengsten?
100 per maand.
- Zijn de kosten en opbrengsten elke
- Kosten zijn stabiel: € 500
maand stabiel of zijn er sterke
per maand. Opbrengsten
fluctuaties te zien?
vertonen tijdens de
- Zijn er nog manieren om de kosten te
schoolvakanties dips van
verlagen en de opbrengsten te
€ 650 naar € 500 per
verhogen?
maand.
- Nieuwe promotieronde
om meer klanten te
krijgen (ACTIEPUNT).
- Loopt de organisatie soepel? Zo nee,
- Over het algemeen gaat
wat zijn de knelpunten en hoe kunnen
het goed, maar er is
we ze oplossen?
verwarring bij klanten en
- Zijn er mogelijkheden om samen te
vrijwilligers over de
werken, binnen of buiten het dorp?
betaling (ACTIEPUNT).
- Computer van de
coördinatie loopt vaak
vast (ACTIEPUNT).
- Wellicht hebben twee
naburige dorpen

Bemensing

- Hebben we nu voldoende mensen om
de voorziening te runnen?
- Is dat in de toekomst ook het geval?
- Wat doen we om vrijwilligers aan ons
te binden?

-

-

Apparatuur en
ruimtes

Ontwikkelingen
in het dorp

- Hebben we extra apparatuur of ruimte
nodig? Zo ja, waar halen we dat
vandaan en wat zijn de kosten?
- Zijn er zaken die vervangen moeten
worden?
- Zijn er plannen en ontwikkelingen in
het dorp die de voorziening gaan
beïnvloeden?

-

interesse om samen te
werken. Contact leggen!
(ACTIEPUNT).
Er zijn voldoende
vrijwilligers beschikbaar,
zelfs meer aanmeldingen
dan plaatsen.
Overschot aan
aanmeldingen warm
houden (ACTIEPUNT).
Maken actieplan voor
binding vrijwilligers
(ACTIEPUNT).
Extra bureaulamp zou
handig zijn (ACTIEPUNT).

- Geruchten over
aanpassing ruimtelijke
ordening, maar nog niets
concreets.

Heb je de bovenstaande vragen beantwoord? Kijk dan wie welke acties gaan
ondernemen en wanneer. Het volgende voorbeeld geeft je een idee hoe een
actieplan er uit kan zien:
ACTIEPUNT
Bedenken oplossing voor
communicatieprobleem met klanten.

Wie
Janine Boerma en
John de Rest

Wanneer
Voor 1 maart a.s.

Uitbreiden dienstverlening met ‘non-food’

John de Rest

Voor 1 mei a.s.

Onderzoeken mogelijkheid extra afnemers,
inclusief nieuwe promotieronde.

Jan Ritsema

Voor 1
september a.s.

Aanpassen procedure voor betaling +
communicatie naar vrijwilligers

Alie Willemsen en
Bas Ansems

Voor 1 maart a.s.

Opnieuw installeren van software op
computer

Shirley Meijer

Voor 1 maart a.s.

Contact leggen met dorpsraden in
Banderveen en Bongeradeel over eventuele
samenwerking

Harry van ‘t Land

Voor 1
september a.s.

Maken actieplan voor binding vrijwilligers,
inclusief warm houden overschot aan
aanmeldingen

Benno Bakenburg en
Shirley Meijer

Voor 1
september a.s.

Regelen bureaulamp

Benno Bakenburg

Voor 1 maart a.s.
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Bedenk dat elke evaluatie weer een goed moment is om de plaatselijke media in
te schakelen: “Dorpsbewoners weten boodschappendienst goed te vinden” of
“Boodschappendienst gaat beter naar klanten luisteren”.

Hou het interessant voor de mensen die de voorziening draaien

Bijna alle voorzieningen in het dorp zijn afhankelijk van vrijwilligers. Als je
vroeger vrijwilliger was, dan was je dat vaak voor ‘het leven’. Op straat zag je
bijvoorbeeld jaar in jaar uit altijd dezelfde mensen collecteren. Tegenwoordig zie
je steeds meer dat vrijwilligers zich niet levenslang willen vastleggen. Ze willen
het liefst ‘korte klussen’. Denk bijvoorbeeld aan iemand die drie maanden
meehelpt bij het opknappen van het dorpshuis, maar zich daarna voor iets of
iemand anders wil gaan inzetten. Veel vrijwilligers nemen ook geen genoegen
meer met elk jaar hetzelfde werk. Ze willen nieuwe dingen leren en vragen om
afwisseling.
De kans is groot dat je te maken krijgt met deze vrijwilligers ‘nieuwe stijl’. Wil je
dat de voorziening langer mee gaat, zorg er dan voor dat je rekening houdt met
dit type vrijwilliger. Doe je dat niet, dan wordt het steeds moeilijker om mensen
voor je voorziening te krijgen.
Vrijwilligers nieuwe stijl bij de boodschappendienst
De boodschappendienst is nu een paar maanden aan het draaien en alles lijkt goed te
gaan. Het enige probleem is het vrijwilligersbestand. De meeste vrijwilligers willen zich
hooguit drie maanden inzetten voor de voorziening. De coördinator van de vrijwilligers
heeft berekend dat je dan vier keer zoveel vrijwilligers nodig hebt, op jaarbasis.
Nu de eerste vrijwilligers weer vertrekken naar hun volgende klus, komen de problemen:
men is veel meer tijd kwijt met het inwerken van mensen en het afstemmen van het
werk, dat nu over veel meer mensen verdeeld is.
De boodschappendienst, die er vorige maand nog goed uit zag, begint nu de eerste
gebreken te vertonen. Het wordt rommelig en dingen blijven liggen. En het ergste: het
aantal ontevreden afnemers schiet omhoog! In een dorp, waar slecht nieuws zich snel
verspreid, is dat funest. Een paar maanden later is het aantal afnemers zo gezakt, dat de
dienst niet meer rendabel is.
Er wordt een plan gemaakt om het vrijwilligerswerk interessanter te maken. Daarnaast
worden er speciaal vrijwilligers aangetrokken om andere vrijwilligers te werven. De
verandering kwam net op tijd. Nu draait de dienst zelfs beter dan daarvoor.

Je kunt dit soort narigheid voorkomen. Maak de klussen zó leuk en interessant
voor je vrijwilligers, dat ze graag langer blijven dan drie maanden. Hiervoor
geven we je de volgende tips:
•
•
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Zorg voor afwisseling: laat vrijwilligers regelmatig rouleren in functies.
Bijkomend voordeel is dat ze zo meer over de organisatie leren en dus
breed inzetbaar zijn. Erg handig bij bezettingsproblemen.
Hou evaluaties: vraag regelmatig aan vrijwilligers hoe ze het werk
vinden en pas hun werk hierop aan. Vraag ook waar ze mogelijkheden
voor verbetering zien.

•
•

Geef vrijwilligers invloed: de motivatie stijgt flink wanneer vrijwilligers
wat in de melk te brokkelen hebben. Zeker als er ook beroepskrachten
werkzaam zijn.
Betrek vrijwilligers bij vernieuwing van de voorziening: nieuwe dingen
bedenken is leuk, en helemaal als ze ook nog eens worden uitgevoerd.

Meer informatie over het vinden en binden van vrijwilligers vind je via
www.civiq.nl
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7 Ideeën voor voorzieningen in het dorp
Dit hoofdstuk geeft een aantal voorbeelden van mogelijke voorzieningen die
inwoners kunnen opzetten. Veel van deze voorbeelden zijn verwerkt in adviezen
aan de bij het project betrokken dorpen.
Het gaat vooral om praktische diensten, die ook mensen met
dagindelingsproblemen uit de brand kunnen helpen. Over het algemeen zijn deze
voorzieningen zonder veel moeite en grote investeringen op te zetten. De
volgende voorzieningen passeren de revue:
•
•
•
•
•
•
•

Ontmoetingsplek
Spoedkinderopvang
Naschoolse opvang
Vervoer op maat
Strijk- en schoonmaakservice
Tuin- en klussendienst
Kiala-punt (postpakkettenservice)

Ontmoetingsplek

Een dorp zonder ontmoetingsplek is vaak een dorp zonder hart. Dat klinkt
dramatisch. Maar de praktijk laat zien dat een ontmoetingsplek, zoals een
dorpshuis, heel belangrijk is als springplank voor andere voorzieningen. Op zo’n
plek worden problemen besproken en plannen gesmeed. Ook kan een
ontmoetingsplek plaats bieden aan het ‘hoofdkwartier’ van een voorziening. Denk
aan een kantoortje van waaruit een boodschappendienst wordt ondernomen.
Heb je als dorp nog geen ontmoetingsplek, zet er dan zo snel mogelijk één op.
Meer informatie over het opzetten van dorpshuizen is te vinden bij de Stichting
Samenwerking van Dorpshuizen in Friesland. De Friezen zijn pioniers op het
gebied van dorpshuizen en kunnen je met nuttige adviezen en handige tips van
dienst zijn. Zij hebben een goede website: www.dorpshuizen.nl. Buiten de
provincie Friesland kunnen de Centra Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO’s) je
ondersteunen bij het opzetten van een dorpshuis. In het laatste hoofdstuk vind
je meer informatie over de CMO’s.

Spoedkinderopvang

In veel dorpen wordt de kinderopvang geregeld via de peuterspeelzaal, familie,
buren of vrienden. Maar soms moeten ouders plotseling weg en is er niemand
om even op het kind te passen. Voor dat soort situaties is de
‘spoedkinderopvang’ nuttig.
Ouders kunnen hun kinderen voor bijvoorbeeld maximaal twee uur bij een
vrijwilliger in het dorpshuis achterlaten. In het dorpshuis staat een box en is
speelgoed beschikbaar. De oudere kinderen kunnen boeken lezen en misschien
zelfs internetten. De kinderen krijgen wat te drinken en kunnen iets eten wat ze
van thuis hebben meegekregen. Na een kort verblijf worden de kinderen weer
door hun ouders opgehaald.
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Wettelijk

In Nederland is het op professionele basis opvangen van kinderen gebonden aan
veel wettelijke eisen. Opvang die louter bestaat uit verzorging of kortstondige en
incidentele opvang is echter geen kinderopvang volgens de wet. De
spoedkinderopvang in het dorpshuis is geen officiële kinderopvang en is daarmee
niet gebonden aan allerlei wettelijke eisen. Dat heeft de volgende consequenties:
•
•

Zeer grote besparing in kosten.
De overheid verstrekt ouders geen subsidie.

Het is echter aan te raden om het plan voor te leggen aan de GGD-inspectie van
de gemeente. Op basis van de feitelijke situatie kan er dan definitief uitsluitsel
gegeven worden door de overheid. Zie voor meer informatie: Handboek
Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken. Het is te downloaden via:
www.minszw.nl.
Financieel

De investeringen voor het opzetten van een spoedkinderopvang zijn heel
beperkt:
•
•
•

1 box
1 mand met speelgoed voor jongere kinderen (0 - 4 jaar)
1 mand met speelgoed voor oudere kinderen (4 - 12 jaar)

Bovenstaande benodigdheden kunnen door het organiseren van een
inzamelingsactie waarschijnlijk zonder kosten worden verkregen. De
maandelijkse exploitatiekosten bestaan uit:
•
•

Kosten voor drinken.
Bijdrage in vaste lasten van het dorpshuis.

Exploitatieopbrengsten bestaan uit bijdragen van ouders, een bepaald bedrag per
uur of per kind.
Organisatie

Spoedkinderopvang is incidenteel van aard en valt dus moeilijk te plannen. Er
kan gedacht worden aan een vrijwilligerspool, een groepje vrijwilligers dat op
oproepbasis beschikbaar is voor een aantal uren. Wellicht dat het kind de eerste
tien minuten na aankomst opgevangen kan worden door de beheerders of één
van de aanwezige vrijwilligers. Zij nemen dan telefonisch contact op met de
dienstdoende ‘oproepvrijwilliger’. De oproepvrijwilliger is er dan binnen tien
minuten om de opvang over te nemen, totdat de ouders het kind weer komen
ophalen.
Het is aan te raden één van de vrijwilligers uit de vrijwilligerspool
verantwoordelijk te maken voor het regelen van de opvang. Dat houdt het
volgende aan activiteiten in:
•
•
•

Het inzamelen van een box en speelgoed.
Het werven van oproepvrijwilligers.
Het promoten van de spoedkinderopvang.
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•
•

Het maken van een draaiboekje.
Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven.

Naschoolse opvang

Voor ouders die nog werken als de kinderen uit school komen, kan naschoolse
opvang in het dorpshuis een uitkomst zijn. Kinderen kunnen dan een aantal
keren per week door vrijwilligers worden opgevangen voor:
•
•

Activiteiten zoals knutselen en tekenen.
Huiswerkbegeleiding.

Wettelijk

In Nederland is het op professionele basis opvangen van kinderen gebonden aan
veel (kwaliteits)eisen. Opvang die alleen bestaat uit verzorging of kortstondige
en incidentele opvang is echter geen kinderopvang volgens de wet. Naschoolse
opvang zoals in het volgende voorbeeld is beschreven, is geen kinderopvang in
de zin van de wet. Het voldoen aan een veelheid van (kwaliteits)eisen is daarom
veel minder van belang. De opvang is makkelijker en met minder kosten te
realiseren:
Naschoolse opvang door een basisschool:
Een basisschool biedt twee dagen per week na schooltijd activiteiten aan. Kinderen, die
dat willen, mogen na schooltijd deelnemen aan een activiteit. Dit doet de school alleen op
schooldagen en niet in de schoolvakanties. De activiteiten worden begeleid door
vrijwilligers. Afhankelijk van de activiteit wordt wekelijks of per maand een financiële
bijdrage gevraagd voor de materiaalkosten. De directeur geeft aan dat de nadruk van de
activiteiten op het sociaal-culturele aspect ligt en niet op kinderopvang.
De GGD-inspecteur onderzoekt de situatie in de praktijk en constateert dat het niet gaat
om het verzorgen en opvoeden van kinderen. Het is dus geen kinderopvang in de zin van
de wet. De basisschool hoeft daarmee niet te voldoen aan allerlei kwaliteitseisen, die de
opvang duurder en ingewikkelder maken.
Bron: Handboek Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken, te downloaden via:
www.minszw.nl

Als de naschoolse opvang in het dorpshuis op eenzelfde manier wordt aangepakt
als in het bovenstaande voorbeeld, dan is de opvang waarschijnlijk niet
gebonden aan allerlei wettelijke eisen. Dat heeft de volgende consequenties:
•
•

Zeer grote besparing in kosten.
Overheid verstrekt ouders geen subsidie.

Het is echter dringend aan te raden om het uiteindelijke plan voor te leggen aan
GGD-inspectie van de gemeente. Op basis van de feitelijke situatie kan er dan
uitsluitsel gegeven worden door de overheid.
Organisatie

Het is aan te bevelen één of twee vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor de
naschoolse opvang. Zij hebben dan het volgende te doen:

50

•
•
•
•
•
•

Het werven van kinderen en vrijwilligers die willen opvangen.
Het maken van een activiteitenprogramma voor jongere en oudere
kinderen.
Inroosteren van vrijwilligers en coördinatie.
Contact onderhouden met de beheerders van het dorpshuis.
Inkopen van benodigdheden, bijvoorbeeld voor het knutselen.
Bijhouden van inkomsten en uitgaven.

Financieel

De investeringen voor het opzetten van een naschoolse opvang zijn
waarschijnlijk beperkt. Veel van dit soort benodigdheden kunnen door het
organiseren van een inzamelingsactie zonder veel kosten worden verkregen:
•
•

Speelgoed.
Benodigdheden om bijvoorbeeld te kunnen knutselen en tekenen, zoals
schaartjes, papier, lijm, kleurpotloden etc.

De maandelijkse exploitatiekosten bestaan uit:
•
•
•

Kosten voor drinken
Kosten voor activiteiten
Bijdrage in vaste lasten van het dorpshuis

Exploitatieopbrengsten bestaan uit bijdragen van ouders, een bepaald bedrag per
uur of per kind.

Vervoer op maat

Dorpsbewoners die geen auto hebben, zijn vaak aangewezen op het openbaar
vervoer. Het huidige aanbod van het openbaar vervoer verdient meestal geen
schoonheidsprijs. De bus rijdt wel heen, maar niet terug. Of rijdt alleen op
ongelukkige tijdstippen. Wil je toch vervoer, dan ben je op een (bel)taxi
aangewezen. Er zijn echter nog andere mogelijkheden:
•
•

Meerijden
Autodelen

Beide mogelijkheden hebben als groot voordeel dat je de kosten kunt delen. En
dat is gunstig voor autobezitters en niet-autobezitters.

Meerijden

Hieronder volgt een voorbeeld hoe in een dorp het meerijden zou kunnen
organiseren:
Meerijden
Piet gaat één keer in de week naar de markt in Zierikzee. Via-via hoort hij dat er
dorpsgenoten zijn die ook wel een keer naar de markt zouden willen. Zij hebben echter
geen auto. Piet besluit zich in te schrijven bij de vervoersagenda op de website van de
dorpsraad. In de vervoersagenda kun je:
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•
•

Vragen om mee te rijden.
Aanbieden om mee te rijden.

Piet plaatst een oproep: ‘Ik rij elke woensdag om 9.00 naar Zierikzee om op de markt
boodschappen te doen. Rij terug rond 10.30. Ik heb plek voor twee meerijders. Piet
Janssen, te bereiken op 0111-413442.’
De avond erop wordt hij gebeld door een ouder echtpaar zonder auto. Zij willen graag de
woensdagen meerijden naar Zierikzee tegen een vergoeding.

Het voorbeeld laat zien dat je een eenvoudig via een website van de dorpsraad
mensen met elkaar in contact kunt brengen voor een ‘meerijdafspraak’.
Organisatie

Het is handig om één of twee vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor de
vervoersagenda. Voor het opzetten van de vervoersagenda moeten zij het
volgende oppakken:
•
•
•

Het maken van een extra pagina op de website van de dorpsraad, waar
mensen hun aanbod of vraag kunnen plaatsen
Het bedenken van richtlijnen voor een passende kilometervergoeding
Het promoten van de vervoersagenda bij de inwoners

Financieel

Deze voorziening kun je bijna kosteloos opzetten. Een extra pagina op de
website kost waarschijnlijk niets. Promotiemateriaal, bijvoorbeeld posters in het
dorpshuis, kost wel wat. Reken op rond de € 20.
Autodelen

Stel, je moet één keer in de twee weken van Zeeland naar Groningen rijden. Je
hebt zelf geen auto en met iemand meerijden is ook geen optie. Je kent niemand
die ook wel eens naar Groningen op en neer moet. Autodelen is dan een
interessante oplossing. Hieronder volgt een voorbeeld van autodelen:
Autodelen
Monica heeft een auto, maar ze gebruikt ‘m niet heel veel. Eigenlijk zonde van het geld.
Via de website van de dorpsraad komt ze in contact met drie mensen die zelf geen auto
hebben, maar er af en toe wel één nodig hebben.
Ze besluiten om samen een autodeelgroepje op te richten. Hierbij maken ze afspraken
over bijvoorbeeld kilometervergoedingen, ‘wie rijdt wanneer’, verzekeringen etc. Het
uiteindelijke resultaat is dat Monica stukken voordeliger uit is en dat drie dorpsgenoten
opeens een stuk mobieler zijn tegen lage kosten.

Organisatie

Om autodelen te stimuleren, kan de dorpsraad het volgende doen:
•
•
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Het introduceren van een vervoersagenda, zie paragraaf ‘meerijden’.
Het promoten van autodelen bij inwoners.

Autodelen staat of valt met het maken van goede, heldere afspraken tussen
inwoners onderling. Die afspraken moeten gaan over bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Kilometervergoeding.
Juridische zaken: de leenovereenkomst.
Verzekeringen.
Schade.
Onderhoud.
Reserveringen, wie gebruikt de auto wanneer?
Praktische zaken: sleutels, kentekenbewijs etc.

Op de site www.vccnoord.nl/autodelen kun je over alle bovengenoemde zaken
voldoende informatie vinden. Je kunt hier bijvoorbeeld ook
modelovereenkomsten downloaden.
Financieel

Er vanuit gaande dat de dorpsraad louter een faciliterende rol heeft, zijn er bijna
geen kosten aan verbonden. Een wervende tekst op de website van de dorpsraad
kost niets. Ander promotiemateriaal, zoals posters in het dorpshuis, kost wel
wat. Reken op rond de € 20.

Strijk- en schoonmaakservice

Wanneer je geen tijd of zin hebt of als je slecht ter been bent, kun je
gebruikmaken van de strijk- en schoonmaakservice, die actief is vanuit
bijvoorbeeld het dorpshuis. Ter illustratie een voorbeeld:
Strijk- en schoonmaakservice
Hans en Jeanette hebben allebei een drukke baan. Vaak hebben ze dus geen zin om na
het werk ook nog eens te gaan strijken en schoon te maken. De strijk- en
schoonmaakservice die vanuit het dorpshuis werkt biedt uitkomst.

Organisatie

Het is handig om één of twee mensen verantwoordelijk te maken voor de strijken schoonmaakservice. Zij hebben dan het volgende te doen:
•
•
•
•
•

Promotie van de service, werven van klanten.
Inzamelen van strijkplanken en strijkijzers.
Vaststellen van prijzen.
Afspraken rondom schade aan kledingstukken en huisraad, bijvoorbeeld
‘altijd op eigen risico’.
Werven van mensen die het leuk vinden om te strijken en schoon te
maken.

Het is handig om strijk- en schoonmaakservice in de eerste instantie op te zetten
vanuit het dorpshuis. ‘Het dorpshuis bemiddelt nu ook voor strijk- en
schoonmaakservice’. Omdat het via het dorpshuis wordt georganiseerd is er
vertrouwen bij de mensen. Bovendien bied je praktische houvast voor de mensen
die de zaak organiseren.
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Financieel

We gaan er verder vanuit dat de investeringen in apparatuur nihil zullen zijn: via
een inzamelingsactie kunnen strijkplanken en –ijzers worden ingezameld.
Klanten hebben zelf bijna altijd schoonmaakspullen in huis. Kosten voor
materiaal (bijvoorbeeld groene zeep) worden direct doorberekend aan de klant.
De exploitatiekosten die dan nog overblijven zijn beperkt:
•
•
•

Promotiemateriaal voor het werven van klanten.
Kasboekje.
Bijdrage aan dekking vaste kosten dorpshuis.

Tuin- en klussendienst
De tuindienst is een uitkomst voor mensen met een tuin die slecht ter been zijn.
Of voor mensen die geen tijd of zin hebben. De tuindienst kan het volgende
bieden:
•
•
•
•
•

Tuin winter- en zomerklaar maken.
Bladeren en onkruid verwijderen.
Advies over bloemen en planten.
Tuinhuisje opruimen.
Planten van bollen en stekjes etc.

De tuindienst kan gecombineerd worden met een praktische tuincursus. Wil je
meer leren over bloemen en planten, dan kun je - al dan niet tegen een
vergoeding - mee met iemand van de tuindienst. Al werkende leert hij of zij je de
‘kneepjes van het vak’.
De tuindienst kan gecombineerd worden met een klussendienst. De
klussendienst richt zich op dezelfde doelgroep als bij de tuindienst. Het gaat
hierbij om werkzaamheden zoals:
•
•
•

Plaatsen van een schutting.
Herindelen van een schuur.
Schilderen.

Organisatie

Het is handig om één of twee mensen verantwoordelijk te maken voor de tuinen klussendienst. Zij hebben dan het volgende te doen:
•
•
•
•

Promotie van de tuin- en klussendienst, werven van klanten.
Inventariseren van beschikbare apparatuur, die voor de dienst gebruikt
kan worden, bijvoorbeeld een grote grasmaaier of een bestelauto.
Vaststellen van prijzen.
Werven van mensen met groene vingers en twee rechterhanden.

Het is handig om de tuin- en klussendienst in eerste instantie op te zetten vanuit
het dorpshuis ‘Het dorpshuis bemiddelt nu ook voor tuin- en klussendienst’. Dit
wekt vertrouwen bij mensen en biedt praktische houvast voor de mensen die de
zaak organiseren.
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Mocht naar deze dienst in veel vraag komen, dan kan altijd overwogen worden
om de dienst te ‘verzelfstandigen’ en onder te brengen in een aparte coöperatie,
zie hoofdstuk vier.
Financieel

We gaan er verder vanuit dat de investeringen in gereedschap nihil zullen zijn:
via een inzamelingsactie kan gereedschap worden verzameld en klanten hebben
zelf vaak ook gereedschap. Kosten voor bijvoorbeeld potgrond of cement worden
direct doorberekend aan de klant. De exploitatiekosten die dan nog overblijven
zijn beperkt:
•
•
•

Promotiemateriaal voor het werven van klanten.
Kasboekje.
Bijdrage aan dekking vaste kosten dorpshuis.

Kiala-punt (postpakkettenservice)

Als alternatief voor de verdwenen winkels kun je gebruik maken van een
postorderbedrijf. Bevalt het bestelde product echter niet, dan heb je meestal een
probleem: er is vaak ook geen postkantoor meer. Je moet dan alsnog naar een
postkantoor toe om het pakket af te leveren en retour te laten zenden. Daar gaat
je tijdwinst.
Er is nu een alternatief voor TPG post: Kiala. Kiala is een pakketbezorger die
samenwerkt met veel postorderbedrijven. Koop je een broek bij Wehkamp en het
past niet, dan kun je het op een Kiala-punt afleveren voor de retourzending.
Ophalen van pakjes kan natuurlijk ook bij een Kiala punt.
Het interessante van Kiala is dat ze druk bezig zijn hun netwerk van punten uit
te breiden. Heb je in je dorp een dienstencentrum of een dorpshuis, dan kun je
dus overwegen om er een Kialapunt van te maken. Meer informatie hierover vind
je op www.kiala.nl

Tot slot
Je ziet: er zijn dus veel verschillende diensten die je met relatief vrij weinig
middelen kunt opzetten. Ze vergroten niet alleen de leefbaarheid voor de drukke
tweeverdieners met kinderen of voor immobiele ouderen. Ze zorgen er ook voor
dat je dorpsgenoten meer en op een andere manieren met elkaar in contact
komen. Wie weet welke nieuwe zaken daar uit voort kunnen komen!
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8 Nuttige informatiebronnen
De ondernemende dorpen
Dit handboek is gebaseerd op de ervaringen van verschillende dorpen. Deze
dorpen hebben natuurlijk veel meer kennis in huis dan we in deze handleiding
konden weergegeven. Daarom geven we in dit deel van het handboek een
overzicht van de dorpen en wat zij hebben opgezet. Daaronder staan hun
contactgegevens. Schroom niet om hen te benaderen als je eens met iemand wil
spreken die je is voorgegaan. Zo voorkom je dat jij het wiel opnieuw uitvindt!
Kerkwerve, Zeeland (1000 inwoners)

In Kerkwerve is in november 2005 het nieuwe dorpshuis geopend. Er zijn twee
professionele beheerders aangesteld. Zij gaan als zelfstandig ondernemer het
dorpshuis exploiteren. In samenwerking met de dorpsraad zijn plannen gemaakt
om een aantal nieuwe voorzieningen op te zetten. Het dorpshuis gaat daarbij als
uitvalsbasis dienen. Met deze constructie wil men meer dorpsgenoten naar het
dorpshuis trekken. Er wordt gedacht aan een strijkservice, een klein winkeltje
met lang houdbare levensmiddelen, een Kiala-postpakkettenservice en het
maken van dorpstelevisie. Daarnaast wordt bekeken of een systeem voor het
ruilen van diensten interessant is voor inwoners. De bedoeling is om in 2006 een
dorpsonderzoek te gaan houden, ook om te inventariseren wat Kerkwerve in huis
heeft aan kennis, ervaring, apparatuur, enzovoort.
Meer informatie is te verkrijgen via www.dorpsraad-kerkwerve.nl
Schaarsbergen, Gelderland (1800 inwoners)

Schaarsbergen is een dorp dat tegen Arnhem aan ligt. Het bestaat uit twee
wijken, die in het dagelijks leven weinig met elkaar te maken hebben. De wijken
zijn van elkaar gescheiden door bos. Door die afstand, zowel fysiek als
‘psychologisch’, weet men eigenlijk weinig van elkaar. De kerk en de dorpsraad
in Schaarsbergen hebben daarom besloten om een dorpsonderzoek te gaan
uitvoeren. De ‘informele burgermeesters’ gaan in het voorjaar van 2006
huiskamergesprekken voeren. Zo komt er meer duidelijkheid over wat inwoners
nu als probleem ervaren en welke nieuwe voorzieningen er in het dorp moeten
komen.
Meer informatie is te verkrijgen via www.kerkschaarsbergen.nl en
www.dorpsraadschaarsbergen.nl
Esbeek, Noord-Brabant (1100 inwoners)

Naast het bouwen van huizen (zie kader in het hoofdstuk ‘Streef naar een dorp in
evenwicht’) heeft de werkgroep nog meer plannen. Er moeten betaalbare
seniorenwoningen komen, waardoor oudere Esbekers voor extra zorg niet meer
naar een grotere kern hoeven te vertrekken. Een op te zetten servicecentrum
krijgt een belangrijke taak bij het aanbieden van zorg- en welzijnsdiensten.
Daarnaast gaat het dorpshuis een grotere rol krijgen bij nieuwe en bestaande
voorzieningen in Esbeek. Ook wordt er onderzocht welke mogelijkheden het nabij
gelegen landgoed De Utrecht biedt voor boeren die op zoek zijn naar alternatieve
bronnen van inkomsten.
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Meer informatie is te verkrijgen via www.streekhuis.nl
Kloosterhaar, Overijssel (1500 inwoners)

De gemeente Hardenberg had het plan om de bibliotheek in Kloosterhaar te
vervangen door een bibliotheekbus, die het dorp twee keer in de week zou
aandoen. Vereniging Plaatselijk Belang wilde echter een vast vestigingspunt
voor de bibliotheek behouden, ook omdat de bieb een belangrijke
ontmoetingsplek voor de dorpsgenoten betekende. (Kloosterhaar beschikt over
een actieve groep ouderen, die bijvoorbeeld het zwembad onderhouden,
bouwen aan de voetbalkantine, het sportpark onderhouden en bij verschillende
dorpsactiviteiten helpen.)
Het handhaven van de bieb op de traditionele manier bleek financieel echter
niet haalbaar te zijn. Daarom bekeek Plaatselijk Belang, samen met de stichting
dorpshuis en het bibliotheekbestuur, hoe de bibliotheek naar het dorpshuis kon
worden overgebracht.
Er zijn daarnaast al veel ideeën voor nieuwe voorzieningen, die de komende tijd
verder worden uitgewerkt. Denk hierbij aan een ouderencafé met
internetmogelijkheden, gezamenlijke maaltijden, kinderopvang en het
organiseren van thema-avonden. Zo krijgt de verhuizing van de bibliotheek toch
een positieve wending, waarbij het dorpshuis een sterkere sociale
ontmoetingsplek wordt voor zowel jong als oud.
Meer informatie is te verkrijgen via het dorpshuis te Kloosterhaar, telefoon 0523241260
Meeden, Groningen (1900 inwoners)

In Meeden zijn nu nog voldoende voorzieningen, maar de gemeente en
dorpscommissie vrezen een sterke verschraling van deze voorzieningen in de
nabije toekomst. Er is zijn twee werkgroepen ontstaan om dit probleem te lijf te
gaan. Eén werkgroep voert een dorpsonderzoek uit, om meer inzicht te krijgen in
de wensen en problemen van inwoners. Inmiddels is duidelijk geworden dat het
openbaar vervoer een groot knelpunt vormt en dat ouderen behoefte hebben
woningen met zorgvoorzieningen. Jongeren (20+) zijn op zoek naar betaalbare
woningen. Een pinautomaat wordt algemeen gemist. De behoefte aan
kinderopvang en andere voorzieningen wordt nog nader onderzocht. Het
dorpsonderzoek gaat zich ook richten op een inventarisatie van lokale kennis,
menskracht en apparatuur, die voor nieuwe voorzieningen te gebruiken zijn.
De tweede werkgroep onderzoekt welke mogelijkheden er zijn op het gebied van
economische samenwerking tussen inwoners onderling, met hulp van lokale
ondernemers. Het Steunpunt Meeden (vraagbaak voor praktische hulp en
informatie), wordt waarschijnlijk de uitvalsbasis voor de nieuwe voorzieningen in
Meeden. Op basis van proefondervindelijk werken wordt uitgeprobeerd welke
ideeën haalbaar en betaalbaar zijn en wat in het dorp aanslaat.
Meer informatie is te verkrijgen via www.steunpuntmeeden.nl
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Algemene informatie voor ondernemende dorpen

Hieronder vind je een overzicht van informatiebronnen op het internet, die je
kunt gebruiken als je in je eigen dorp aan de slag wilt.
Platteland algemeen
Organisatie

Website

Toelichting

Landelijke
Vereniging Kleine
Kernen (LVKK)

www.lvkk.nl

Overkoepelende vereniging van de
provinciale verenigingen van kleine
kernen. Informatie over actuele
plattelandsthema’s.

Vrienden van het
platteland

www.vriendenvanhetplatte On-line plattelandsmagazine, met veel
land.nl
informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Koninklijke
www.knhm.nl
Nederlandse
Heidemaatschappij
(KNHM)

Organisator van de
leefbaarheidswedstrijd ‘Kern met pit’.
Heeft bijzondere aandacht voor het
platteland.

Stichting
Samenwerking
van Dorpshuizen
in Friesland

Pioniers op het gebied van dorpshuizen nuttige adviezen en handige tips.

www.dorpshuizen.nl

Ondernemende dorpen
Organisatie

Website

Toelichting

Het
projectbureau
Kulturhus

www.kulturhus.nl

Opgericht om gemeenten en instellingen
te ondersteunen bij de ontwikkeling van
een combinatie van verschillende
voorzieningen onder één dak.

Dorpspunt

www.dorpspunt.nl

Dorpspunt is een maatschappelijk
initiatief dat zich richt op het behouden
van diensten en voorzieningen in de
kleine kernen.

Kernen met pit

Zoek via een zoekmachine
op internet met de woorden
‘kern met pit’.

Kernen met pit zijn buurten en dorpen
die met hun leefbaarheidsprojecten een
prijs van de Heidemij (KNHM) hebben
gewonnen.

Ondernemen algemeen
Organisatie

Website

Toelichting

Kamer van
Koophandel

www.kvk.nl

Over het maken van een ondernemingsplan en (commerciële) rechtsvormen.

Notarissennetwerk www.netwerknotarissen.nl

Informatie over o.a. rechtsvormen.

Belastingdienst

Informatie over o.a. vergoedingen aan
vrijwilligers en vennootschapsbelasting.
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www.belastingdienst.nl

Begeleiding voor ondernemende dorpen

In de meeste provincies is er een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
een CMO. Zij kunnen je van het begin tot het eind ondersteunen bij de
veranderingen in je dorp. Procesbegeleiding heet dat. Sommige CMO’s verzorgen
ook trainingen voor vrijwilligers, die zulke procesbegeleiding daarna, in hun
eigen dorp, zelf kunnen uitvoeren.
Organisatie
CMO Groningen
Partoer
STAMM
Spil Adviesgroep
Spectrum
Axion
Schakels
Primo NoordHolland
Stimulans
Scoop
Prisma
Synthese

Website
www.cmogroningen.nl
www.partoer.nl
www.stamm.nl
www.spiladviesgroep.nl
www.spectrumgelderland.nl
www.axion-flevoland.nl
www.schakels.nl
www.primo-nh.nl
www.cmo-stimulans.nl
www.scoopzld.nl
www.prisma-brabant.nl
www.synthese.nl

Provincie
Provincie Groningen
Provincie Friesland
Provincie Drenthe
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Provincie Flevoland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland Zuid en
Rijnmond
Provincie Zeeland
Provincie Brabant
Provincie Limburg
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Ondernemende Dorpen is een handleiding waarmee
dorpsbewoners zelf hun voorzieningen kunnen opzetten.
Stap voor stap laat het boek zien hoe je problemen en
wensen in het dorp inventariseert, op basis waarvan je
een goed doortimmerd plan kunt maken. Dat plan helpt
je vervolgens om een voorziening op te zetten, waar het
hele dorp van kan profiteren.
Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met vijf
Nederlandse plattelandsdorpen en de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Het Europees
Sociaal Fonds heeft het project gesubsidieerd.

NPOE
Postbus 1522
3500 BM Utrecht
T 030-2736133
F 030-2713649
www.npoe.nl
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