
Discussienotitie: De toekomst van de ZHVKK. 
 
Stand van zaken 
We leven in een boeiende tijd: de omvorming van Nederland naar een staat waar kleinschaligheid en 
participatie van bewoners weer steeds belangrijker wordt. De provinciale verenigingen van de LVKK 
kunnen in deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen, maar dat vraagt een goede analyse en 
positioneringdiscussie. Een goede organisatie en continuïteit zijn belangrijke voorwaarden.  
 
Analyse situatie provinciale verenigingen  
-In Limburg heeft de Universiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de bekendheid van de VKKL 
bij bewoners. De VKKL is vooral bekend bij dorpsbelangenorganisaties. Conclusie: dat is in de 
toekomst onvoldoende.  
-De dorpsraden en dorpsbelangenorganisaties krijgen in steeds meer gemeenten een andere rol en 
plaats: niet meer de gedelegeerde besluitvorming vanuit de gemeente, maar procesbegeleider van 
lokale initiatieven. Steeds meer lokale initiatieven, bv op het terrein van zorg, energie etc. groeien uit 
tot eigen organisaties. Die organisaties hebben zelf veel expertise 
- In Zeeland is de situatie zorgelijk: de VKKZ krijgt geen nieuwe bestuursleden en de ondersteuning 
van de provinciale organisatie is weggevallen. 
-In Utrecht bestaat de VKK niet meer. Toch ontwikkelt burgerinitiatief zich daar ook en draaien de 
dorpshuizen goed.  
-In Brabant is de provincie voornemens om in 2017 het subsidie aan de VKKNB stop te zetten. De 
provincie wil niet meer acteren in het sociaal domein. Nog wel in het domein economie en ruimte, 
infrastructuur.  
-In Overijssel gaat de OVKK samenwerken met Arcon en Stimuland in een nieuw op te richten bureau 
welzijn. 
-In Gelderland is DKK actief samen met andere provinciale organisaties in een alliantie, die 4 miljoen 
van de provicie Gelderland krijgt voor leefbaarheidzaken. Ook werkt zij samen met de HAN. 
-In NH is de VKKNH onlangs samen gegaan met de vereniging Dorpshuizen. 
 
Positionering ZHVKK 
Onze missie is: het activeren en ondersteunen van bewoners bij het inrichten  en organiseren van hun 
woon- en leefomgeving. Wij kunnen een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving en het optimaal benutten van de kracht van burgers. 
Wij willen dat  zo veel mogelijk mensen uit dorpen, buurten en wijken, de zogenaamde 
kerngemeenschappen, in staat stellen mee te doen in en bij te dragen aan de gemeenschap. Dat 
betekent: het netwerk zo inrichten dat jong en oud en arm en rijk kunnen deelnemen. Dat vraagt 
nieuwe, andere benaderingen; brede inzet van digitale media (input van jongeren en denk aan buurt- 
en dorpsapps) en methodieken om ouderen die geen toegang hebben tot de sociale media, alsmede 
kwetsbare bewoners die niet goed in staat zijn actief deel te nemen aan de participatiesamenleving. 

Doelstelling 

Wij begeleiden de veranderende rol van de dorpsorganisatie, die verticaal in de relatie tussen gemeente 
en bewoners staat, naar een verbinder van bewoners en een facilitator en producent van diensten.                 
In haar rapport van juni 2016 ‘De dorpse doe-democratie’ constateert het SCP dat dorpsbewoners veel 
waardering hebben voor de vrijwillige inzet van hun medebewoners. Zij vinden dat bewoners samen 
moeten zorgen dat het goed leven is in het dorp en dat bewoners meer te zeggen moeten hebben.  

Activiteiten in 2018-2019 

• De ZHVKK staat voor het ondersteunen van bewoners bij het realiseren van hun 
doelstellingen met betrekking tot de leefbaarheid van hun dorp/ regio. 

• De ZHVKK ondersteunt dorpsorganisaties  bij het zoeken naar een goede vorm om een 
verbindende rol te spelen tussen verschillende bewonersinitiatieven. 



• De ZHVKK ondersteunt bewonersorganisaties en –initiatieven bij het samen met 
gemeentelijke overheid en ondernemers en maatschappelijke organisaties vorm geven aan een 
nieuwe, levende, innovatieve, participatieve democratie. 

• De ZHVKK ondersteunt bewonersorganisaties en –initiatieven door kennis en ervaring die 
lokale organisaties ontwikkeld hebben, te bundelen en rechtstreeks ter beschikking te stellen. 

• Daarnaast signaleert de ZHVKK trends die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het 
platteland; van de thematieken die actueel zijn en waar overheid en bedrijfsleven op in dienen 
te spelen. 

 

Een overheid die haar bewoners een grotere rol dan voorheen geeft bij het vorm geven van de 
samenleving; die meer verantwoordelijkheid legt bij de bewoner en die de bewoner aanspoort zelf 
diensten te leveren aan de gemeenschap, kan er niet om heen de kennisuitwisseling en de 
ondersteuning van actieve bewoners te faciliteren. De activiteiten van de Zuid Hollandse Vereniging 
voor Kleine Kernen voor 2017-2019 zijn onder te verdelen in een drietal hoofditems. 

1. Burgerinitiatief; Overheidsparticipatie; Agenda Lokale Democratie. 
2. Burgerbedrijven; Dorpscoöperatie; Dorp als producent. 
3. Kennisdeling; Advisering overheden en bedrijven. 

 
Bestuurlijke opgaven voor de ZHVKK 
Het bovenstaande pretendeert zeker geen compleet beeld te geven. Er zijn ongetwijfeld meer 
belangwekkende ontwikkelingen te melden. Zet bij de discussie over toekomstige positionering in op 
de volgende uitgangspunten: 
  
-heb zicht op de ontwikkelingen in de provincie: huidige achterban en nieuwe initiatieven 
-ga na waar we goed in zijn en waar onze toekomst ligt 
-stel vast welke expertise we in huis hebben en moeten  kunnen bieden 
-maak gebruik van de expertise van andere organisaties en je eigen kracht  
-bereken hoeveel geld we nodig hebben voor de komende twee jaar en of onze reserves voldoende zijn 
-zoek samenwerking met de provincie, ook als die niet meer op basis van sociaal domein wil betalen. 
 
Werkplan 2017-2019 
1: organiseer de Dorpskrachtprijs 2018 in het huis van het Provincie bestuur te Den Haag, als vervolg 
op het bezoek aan D66 fractievoorzitter in de Staten: Ria Oosterop door Jan Broekhuis en Ries Jansen   
2: intensiveer het aanbod van de kennisbank i.o. met de leden van de Vraagbaak 
3: bezoek alle leden in de komende twee jaar met de doel de relatie te verstevigen 
4: zoek in het verlengde van punt 3 nieuwe bestuursleden , die de continuïteit van de vereniging 
kunnen waarborgen 
5: zoek medewerking bij gemeenten om activiteiten mede te kunne n financieren 
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