
 

 

 

BOKD WERKPLAN 2018 INZET OP LEEFBAARHEID EN KRIMP 

Activiteit Product/ resultaat Hoe wordt het resultaat 
meetbaar gemaakt 

Op welke wijze 
wordt het resultaat 
bereikt 

Doelgroepen Dagdeel Specifiek 

1. Algemeen  205  
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 o.a. 
fondsenwerving, 
bedrijfsverbeter- 
plannen en 
verduurzamen van 
het dorpshuis. 

Dorps- en buurthuizen 
 

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 

 
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 

 
10 

1.4 Opstart 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. 

Dorpshuizen, buurthuizen 
en MFA's in Drenthe 

 
20 

1.5 Drentse Dorpendag Zichtbaarheid van 
succesvolle 
dorpsinitiatieven 
op breed terrein 
en publiek. 

Door middel van 
evaluatieformulier die onder de 
deelnemers wordt verspreid. 

Organisatie van een 
dag waarop 
workshops en 
colleges over 
succesvolle dorps- 
initiatieven worden 
gegeven. Er wordt 
ook ruimte geboden 
voor informele 
ontmoetingen. 

Dorpsbelangen, 
dorpshuizen, overheden en 
maatschappelijke 
organisaties 

 
45 



 

 

1.6 Stimuleren van regionale samenwerking Dorpen en 
dorpshuizen 
zoeken elkaar op 
regelmatige basis 
op lokaal en 
regionaal niveau 
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 

 
20 

2. Trendbureau Drenthe 
    

10 
 

2.1 Deelname aan Trendbureau Drenthe Vanuit haar 
specifieke kennis 
van dorpshuizen 
en 
dorpsinitiatieven 
levert de BOKD 
een bijdrage aan 
het trendbureau. 

Deelname aan minimaal een 
onderzoek van het trendbureau.  

Door contacten met 
dorpsbelangen- 
organisaties en 
dorpshuizen 
(individueel en in 
regioverband) 
verzamelt de BOKD 
informatie over 
ontwikkelingen en 
knelpunten. 

Dorpsbelangen, 
dorpsinitiatieven en 
dorpshuizen 

 
10 



 

 

3. Burgerkracht 
 

155 
 

3.1 Organisatie van 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 of 
workshops 
georganiseerd door 
en met (externe) 
deskundige(n) of 
kennispartners. 

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

 
50 

3.2 Deelname aan netwerkbijeenkomsten LVKK Deelname aan 6 
bijeenkomsten 
van 
coördinatoren- 
overleg en 
platform 
dorpshuizen van 
provinciale 
koepels in 
Nederland 

Via publicaties op website BOKD, 
sociale media, platform 
dorpshuizen, netwerk duurzame 
dorpen en dorpshuizen.nl 

Kennis en ervaringen 
worden gedeeld, 
waar mogelijk 
worden thema's 
gezamenlijk 
opgepakt en 
uitgewerkt 

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

 
30 



 

 

3.3 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 geëvalueerd. 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 

 
50 

3.4 Netwerk Duurzame Dorpen Er is een overzicht 
van 
dorpsinitiatieven 
in Drenthe op het 
gebied van 
duurzaamheid.  

Er staan nu 15 dorpsinitiatieven 
vermeld op 
www.netwerkduurzamedorpen.nl 
De BOKD streeft naar uitbreiding 
tot 25 voorbeelden. 

BOKD ontwikkelt en 
ondersteund nieuwe 
initiatieven.  

Dorpsinitiatieven en 
dorpshuizen 

 
20 

3.5 Vraagbaak www.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 
zusterorganisaties 
worden taken 
verdeeld ten behoeve 
van het actualiseren.   

Dorps- en buurthuizen en 
andere belangstellenden 

 
5 



 

 

4. Beschikbare en toegankelijke zorg, sport en beweging 
 

20 
 

4.1 Dorpszorg Overzichtelijke 
groepen van 
dorpen en/of 
dorpshuizen delen 
en vergroten hun 
kennis op het 
gebied van 
dorpszorg.  

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

Het opstarten van 
een zorgatelier en 
een 
themabijeenkomst.  

Actieve dorpsbewoners, 
dorpsbelangen- en 
dorpshuisbestuurders 

 
10 

4.2 Sport en Bewegen Dorpen zijn 
geïnformeerd over 
de mogelijkheden 
van Sport en 
Bewegen en hun 
rol daarbij. 

BOKD zoekt samenwerking met 
Sport Drenthe en de provincie 
Drenthe in het kader van Drenthe 
Beweegt. 

BOKD informeert 
leden over Drenthe 
Beweegt, 
inventariseert wensen 
en knelpunten. 

Dorpsbelangen- en 
dorpshuis bestuurders 

 
10 

5. Fysieke leefbaarheid  25  
5.1 Organisatie regio- en themabijeenkomsten; 
specifieke aandacht voor kwaliteit woon- en 
leefgebieden, toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
voorzieningen, digitalisering 

Actieve 
dorpsbewoners 
zijn geïnformeerd 
en geïnspireerd 
door succesvolle 
en minder 
succesvolle 
projecten en 
activiteiten. Niet-
alledaagse 
ontmoetingen zijn 
gefaciliteerd. 

Door middel van 
evaluatieformulier dat onder de 
deelnemers wordt verspreid. 

Organisatie van 1 
regionale en 2 
themabijeenkomsten. 
Het programma komt 
tot stand door peiling 
van de vragen vooraf 
en het zoeken en 
benaderen van 
aansprekende 
voorbeelden. 

Actieve dorpsbewoners, 
dorpsbelangen en 
dorpshuisbestuurders, 
overheden en 
maatschappelijke 
organisaties 

 
25 



 

 

6. Specifieke ontwikkelingen in 2018      30  
6.1 Bijdrage aan het ontwikkelen van integrale 
oplossingen van knelpunten in de leefbaarheid. 

Experimentele 
toepassing van 
functieverbreding 
in dorpshuizen. 

Bijdrage aan bijvoorbeeld 
energietransitie, armoede, kunst 
en cultuur in dorpen. 

T.z.t. nader te 
bepalen 

Dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen, (overheids) 
instellingen en andere 
belangstellenden 

 
30 

       

 

   
Totaal aantal dagdelen 445 445 

 

 

Namens bestuur en team BOKD 

Assen, 20 jul 2017 

 

 


