
 

 

BOKD WERKPLAN 2017 INZET OP LEEFBAARHEID EN KRIMP 
  
   

activiteit product/ resultaat hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt 

op welke wijze wordt het 
resultaat bereikt 

doelgroepen Relatie 
PvE 

dagdelen specifiek 

1. Stimuleren, ondersteunen en versterken         120   

1.1 Informeren en 
ondersteunen van 
dorpshuizen 

Kennis en vaardigheden van 
vrijwilligers van dorpshuizen 
zijn vergroot/ verbreed.  

Logboek met vragen en 
antwoorden, vervolgacties en 
het resultaat. 

Informeren en ondersteunen van 
dorpshuizen. BOKD is betrokken bij 
dorpshuizen en werkt aan door o.a. 
fondsenwerving, bedrijfsverbeter- 
plannen en verduurzamen van het 
dorpshuis. 

Dorps- en buurthuizen. A, B, C, D   60 

1.2 Informeren en 
ondersteunen van dorpen/ 
dorpsbelangenorganisaties 

Kennis en vaardigheden van 
vrijwilligers in de dorpen zijn 
vergroot/verbreed. Actief 
burgerschap in dorpen is 
gestimuleerd en 
ondersteund. 

Logboek met vragen en 
antwoorden, vervolgacties en 
het resultaat. 

Zowel reactief (vraaggestuurd) 
als proactief informeren en 
ondersteunen bij actuele 
vraagstukken.  

Dorpsbelangenorganisaties 
en hun vrijwilligers, 
dorpsinitiatieven. 

A, B, C, D   50 

1.3 Informeren en 
adviseren aan overheden 
en maatschappelijke 
organisaties 

Overheden en 
maatschappelijke 
organisaties hebben 
handvatten voor beleid en 
omgang met actieve 
burgers. 

Logboek met vragen en 
antwoorden, vervolgacties en 
het resultaat. 

Zowel reactief (vraaggestuurd) 
als proactief adviseren en 
ondersteunen bij actuele 
vraagstukken.  

Overheden en 
maatschappelijke 
organisaties. 

A   10 



 

 

2. Kennis delen en adviseren     145   

2.1 Organisatie van 
themabijeenkomsten, 
cursussen en workshops of 
actieve deelname in 
bijeenkomsten van 
kennispartners 

Kennis en vaardigheden van 
vrijwilligers van dorpen en 
dorpshuizen zijn vergroot. 
Organisaties leren van 
elkaar. 

Door middel van 
evaluatieformulier die onder de 
deelnemers wordt verspreid. 

Er worden minimaal 4 
bijeenkomsten, cursussen en 
workshops georganiseerd door 
en met (externe) deskundige(n) 
of kennispartners. 

primair: dorpen en 
dorpshuizen; secundair: 
welzijnsinstellingen, 
partnerorganisaties, 
overheden en mogelijk 
anderen. 

B, D   70 

2.2 Organisatie 
regiobijeenkomsten 

Actieve dorpsbewoners zijn 
geinformeerd en 
geinspireerd door 
succesvolle en minder 
succesvolle projecten en 
activiteiten uit de eigen 
regio. Niet alledaagse 
ontmoetingen zijn 
gefaciliteerd. 

Door middel van 
evaluatieformulier dat onder de 
deelnemers wordt verspreid. 

Organisatie van 2 regionale 
inspiratiebijeenkomsten. Het 
programma komt tot stand door 
peiling van de vragen vooraf en 
het zoeken en benaderen van 
aansprekende voorbeelden uit de 
desbetreffende regio. 

Actieve dorpsbewoners, 
dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders, 
overheden en 
maatschappelijke 
organisaties. 

A, B, C, D   20 

2.3 Delen van informatie, 
kennis en verhalen 

Er is een geactualiseerde 
website. Er verschijnen per 
jaar minimaal 10 digitale 
nieuwsbrieven. Er worden 
artikelen geplaatst die 
interessant zijn voor 
bewoners. Bewoners worden 
uitgedaagd een bijdrage te 
leveren. 

Bezoekcijfers van de website(s) 
en social media worden 
gemeten en geevalueerd. De 
nieuwsbrieven worden 
maandelijks geanalyseerd op 
gebruik en belangstelling. 

Verzamelen en delen van 
informatie, kennis en verhalen in 
publicaties, nieuwsbrieven, 
website en sociale media en die 
van de netwerken waarin BOKD 
participeert. 

Dorpsbelangen, 
dorpshuizen, overheden, 
kennispartners, 
(provinciale) 
maatschappelijke 
organisaties en andere 
belangstellenden. 

A, B, C, D   50 

2.4 Onderhouden 
Vraagbaak dorpshuizen.nl  

De digitale Vraagbaak voor 
dorpshuizen.nl is actueel en 
up to date. 

Informatie over bedrijfsvoering 
van een dorpshuis en actuele 
informatie over wet en 
regelgeving is beschikbaar voor 
dorpshuizen.  

In overleg met provinciale 
partnerorganisaties worden 
taken verdeeld ten behoeve van 
het actualiseren.   

Dorps- en buurthuizen en 
andere belangstellenden. 

B, C, D   5 



 

 

3. Netwerken            60   

3.1 Organiseren en 
ondersteunen van 
netwerken, relevant voor 
de leden van BOKD 

(Online) netwerken van 
actieve dorpsbewoners, 
maatschappelijke 
organisaties en overheden 
waarin ideeën, inspirerende 
voorbeelden en kennis 
samenkomen en het 
netwerk als geheel 
versterken.  

Relateren aan aantal 
deelnemende initiatieven en aan 
de bezoekcijfers van de 
platforms. 

BOKD is actief lid van: 
Burgerkracht in Drenthe, 
Netwerk Duurzame Dorpen, 
Landelijke Verening voor Kleine 
Kernen en het daaronder 
ressorterende Dorpshuizen.nl. 
Wij stimuleren dorpsinitiatieven 
om hun mooie voorbeelden te 
etaleren. 

Actieve dorpsbewoners, 
dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders, 
overheden en 
maatschappelijke 
organisaties. 

A, B, C, D   40 

3.2 Stimuleren van 
regionale samenwerking 

Dorpen en dorpshuizen 
zoeken elkaar op 
regelmatige basis op lokaal 
en regionaal nvieau op voor 
uitwisseling van kennis en 
ervaringen en opzetten van 
gezamenlijke projecten. 

In minimaal 6 gemeenten of 
regio's komen dorpsbelangen en 
dorpshuizen op regelmatige 
basis bijeen. 

Regelmatige (actieve) deelname 
aan gemeentelijke overleggen 
van dorpsbelangen en 
dorpshuizenoverleg. Het 
onderzoeken en aanjagen van 
nieuwe gemeentelijke of 
regionale overleggen. 

Dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders. 

B, C, D   20 



 

 

 4. Projecten/ Thema's           70   

4.1 Verkiezing Dorpshuis 
van het Jaar 

Kwaliteit van de dorpshuizen 
is toegenomen.   

Na voorselectie nemen tien 
dorpshuizen deel aan de 
verkiezing. Na afloop zal een 
evaluatie plaatsvinden. 

Finalisten doorlopen een eigen 
verbetertraject. 

Dorps- en buurthuizen en 
MFA's in Drenthe. 

B, D   40 

4.2 Functieverbreding van 
het dorpshuis 

Dorpshuizen zijn bezig met 
functieverbreding en maken 
hier hun keuzes in. 

Dorpshuizen voegen nieuwe 
functies en/of voorzieningen 
toe. 

BOKD gaat actief op zoek naar 
organisaties die iets kunnen 
betekenen in de 
functieverbreding van 
dorpshuizen, bijvoorbeeld op het 
terrein van Kunst en Cultuur en 
Armoede. 

Dorps- en buurthuizen en 
MFA's in Drenthe. 

A, B, D   20 

4.3 Opstarten lerende 
netwerken ("klasjes") 

Overzichtelijke groepen van 
dorpen en/of dorpshuizen 
delen en vergroten hun 
kennis op een specifiek 
thema. 

Vooraf ophalen van vraag of 
behoefte en halfjaarlijkse 
evaluatie van activiteiten. 

Het opstarten en ondersteunen 
van minimaal 2 lerende 
netwerken van dorpen en/of 
dorpshuizen op basis van 
gedeelde vraag of behoefte. 

Actieve dorpsbewoners, 
dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders. 

B, C   10 

5. Ontwikkelen           50   

5.1 Ontwikkelingsruimte Inspelen op actualiteit, zowel 
vraaggericht als proactief 

t.z.t. nader te bepalen t.z.t. nader te bepalen Dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen, (overheids) 
instellingen en andere 
belangstellenden. 

NTB   50 

 

   
Totaal aantal dagdelen 
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Namens bestuur en team BOKD 

Wijster, 15 december 2016 

 

 


