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“Gezien de vergrijzing en ontgroening van ons dorp, de verenigingen en activiteiten die onder 

druk staan, de grote hoeveelheid accommodaties die Heijen rijk is maar die het grootste 

gedeelte van de dag ongebruikt zijn en de aanvullende behoeftes moeten wij op een slimme 

manier gezamenlijk de toekomst herontwerpen” 
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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt de bachelorscriptie ‘Sociale Duurzaamheid in Dorpsplannen’.  In dit onderzoek probeer ik 

beter te begrijpen hoe dorpsbewoners van Nederlandse krimpdorpen zorg dragen voor de sociale 

duurzaamheid van hun dorp. Ik benader dit thema als eerste onderzoeker vanuit de inhoud van 

dorpsplannen. Dit onderzoek sluit goed aan bij de hoofdrichting van mijn studie: planologie. Dit 

vakgebied interesseert en fascineert mij. Ik vind het leuk om bezig te zijn met de vraag hoe we de ruimte 

het beste en zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Dorpsplannen zijn hierin een onderbelicht 

onderwerp, omdat er in het vakgebied vooral gefocust wordt op hoe planologie door de overheid 

bedreven wordt.  Ik heb veel geleerd van het doen van dit onderzoek, zowel op academisch als 

persoonlijk vlak. COVID-19 bracht extra uitdagingen met zich mee. Het grootste deel van dit onderzoek 

is uitgevoerd vanuit mijn studentenkamer. Dit maakte het extra belangrijk om zo nu en dan de deur uit 

te gaan voor een wandeling of om te sporten. Tijdens die momenten kwam ik dan ook vaak tot nieuwe 

inzichten.  

Dit onderzoek heb ik niet alleen gedaan. Mijn scriptiebegeleider Marlies Meijer heeft mij 

gedurende het onderzoek geholpen door mij te voorzien van constructieve en nuttige feedback. Ondanks 

dat het onderwerp onderbelicht en complex van aard is, kon zij mij de juiste handvaten bieden om me 

op weg te helpen en mijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Ik wil mijn begeleider dan ook bedanken voor 

alle hulp tijdens het schrijven van mijn scriptie. Ook wil ik de geïnterviewde respondenten bedanken 

voor hun medewerking aan het onderzoek. Van hen heb ik veel geleerd en zij hebben ook aanvullende 

bronnen en dorpsplannen aangedragen. Ten slotte wil ik mijn vriendin, vrienden en (schoon)familie 

bedanken door mij gedurende deze uitdaging te motiveren en te helpen.  

 

 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

 

Jasper Lebbing 

 

 

Utrecht, 5 november 2021 
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

“Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven 

en omgeving”; zo duidde Koning Willem Alexander de participatiesamenleving tijdens de troonrede in 

2013. Van het klassieke idee van de verzorgingsstaat werd hiermee afgestapt (Van der Lans, 2014). 

Deze participatiesamenleving doet een beroep op het zelforganiserende vermogen van dorpen. De 

problematiek van dorpen staat vanwege alle media-aandacht weer op de agenda. In de studie Bedreigd 

Bestaan uit 1959 vreesde men voor de teloorgang van Groningse dorpen. In deze studie spreken 

onderzoekers de verwachting uit dat vanwege de trek naar de stad Noord-Groningse dorpen langzaam 

uitsterven. Ondanks dat dit doemscenario niet is uitgekomen hebben dorpen nog steeds met grote 

uitdagingen te maken die een beroep doen op de leefbaarheid. De bevolking vergrijst, krimpt en 

voorzieningen en verenigingen staan onder druk (Hospers, 2012). Sociale duurzaamheid heeft steeds 

meer aandacht gekregen en houdt zich bezig met “het blijvende vermogen van een stad/dorp om te 

functioneren als een leefbare omgeving op de lange termijn” (Bramley & Power, 2009, p.31). Dit 

complexe concept gaat enerzijds over zaken als de toegankelijkheid van voorzieningen en anderzijds 

het versterken van de gemeenschap. Dorpsbewoners zetten al jaren initiatieven op om de sociale 

duurzaamheid van hun dorp te bevorderen in tijden van krimp. Zo zorgen de bewoners van Zonnemaire 

(Zeeland) na de sluiting van de basisschool zelf voor vervoer naar de school in het dichtstbijzijnde dorp. 

Dorpsbewoners zorgen er zo zelf voor dat voorzieningen toegankelijk blijven (During et al., 2018).  

In toenemende mate worden dit soort initiatieven belangrijk om de sociale duurzaamheid van 

plaatsen te bevorderen (Sekulova, Anguelovski, Argüelles & Conill, 2017). De initiatieven die 

dorpsbewoners nemen op het gebied van sociale duurzaamheid communiceren zij steeds vaker via 

dorpsplannen. In een dorpsontwikkelingsplan (DOP) of dorpsvisie spreken zij zich uit over de toekomst 

van hun dorp (Hospers, 2012). In Engeland heeft het neighbourhood development plan (hierna: NDP) 

een wettelijke status: het fungeert als afwegingskader voor nieuwe overheidsplannen (Sturzaker & 

Shaw, 2015). Anders dan in Engeland hebben dorpsontwikkelingsplannen in Nederland geen formele 

status: de gemeente beslist over de invulling van de ruimte. Desalniettemin is de inhoud van de 

Nederlandse plannen relevant om te onderzoeken: ze vertalen de problemen en wensen van dorpen 

vanuit het perspectief van de bewoners. In deze bachelorscriptie wordt onderzocht op welke manier de 

wensen en initiatieven vanuit bewoners van krimpdorpen vertaald worden in dorpsplannen.    

1.2. Wetenschappelijke relevantie 

In de wetenschappelijke literatuur is er sprake van twee kennisgaten. Allereerst is er nog weinig 

aandacht voor de inhoud van dorpsplannen. Daarnaast is er nog beperkt onderzoek gedaan naar sociale 

duurzaamheid in de context van dorpen. De studies over dorpsplannen zijn vooral gericht op Engelse 
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dorpsplannen (e.g. Sturzaker & Shaw, 2015; Bailey, 2017; Bradley, 2017). Studies over Nederlandse 

dorpen en dorpsplannen focussen zich vaker op de context of het proces. During et al. (2018) analyseren 

leefbaarheidsinitiatieven op het Nederlandse platteland vanuit de context van de dorpscultuur. 

Bewoners hebben zorg voor de sociale duurzaamheid van hun dorp. Vanuit die zorg zijn ze gemotiveerd 

om probleemeigenaar te worden van problemen die inbreuk doen op de sociale duurzaamheid. Dit 

vertaalt zich door naar de inhoud van dorpsplannen: maatschappelijke voorzieningen als scholen 

moeten koste wat kost open blijven. Volgens Bradley (2017) is er in Engelse dorpsplannen veel focus 

op het vormen van een sense of place van dorpsbewoners. Zijn onderzoek naar de inhoud is beperkt: 

hij focust zich op de sociale processen. Wel uit die sense of place zich in een focus op plaatsidentiteit 

in plannen. Het bouwen aan een dergelijke plaatsidentiteit is een manier om de sociale duurzaamheid 

te bevorderen: mensen voelen zich meer verbonden met het dorp en de gemeenschap (Bramley & 

Power, 2009). Sturzaker en Shaw (2015) doen een breed onderzoek naar de rol die lokalisme speelt in 

lokale plannen. Zij onderzoeken of lokale plannen eerder tegen nieuwe woningbouw zijn vanwege meer 

eigenbelang. Zowel Bradley (2018) als Sturzaker en Shaw (2015) focussen zich op de Engelse praktijk: 

het NDP is daar immers geformaliseerd. Voor de Nederlandse praktijk van dorpsplannen is nog weinig 

aandacht. Literatuur over de Nederlandse planning is vooral gericht op plannen vanuit de overheid 

(Meijer & Ernste, 2019). Literatuur die er is gaat vooral over het proces en de bredere context, maar 

niet over de inhoud (e.g. During et al., 2018).  

Onderzoek naar dorpsplannen en de inhoud daarvan is dus beperkt. Er ontbreekt daarnaast ook 

nog onderzoek naar sociale duurzaamheid in de context van krimpdorpen. Volgens Kohon (2018) is er 

in plannen naast duurzaamheid van milieu en klimaat ook meer aandacht nodig voor sociale 

duurzaamheid. Die aandacht is er in toenemende mate in de planologie. De literatuur hierover focust 

zich echter veelal op de stedelijke context (Bramley & Power, 2009; Dempsey, Bramley, Power & 

Brown, 2011; Kohon, 2018).  Krimpdorpen in Nederland kampen met hun eigen problemen die de 

sociale duurzaamheid onder druk zetten. Zij hebben te maken met krimp, vergrijzing, ontgroening en 

het verdwijnen van voorzieningen. Dit terwijl ze ook gekenmerkt worden door sterke sociale netwerken 

(Meijer & Syssner, 2017; Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Dat zorgt ervoor dat sociale duurzaamheid 

er hier anders uitziet dan in de stedelijke context. Krimp betekent echter niet dat alle bewoners weg 

willen: veel dorpsbewoners willen in hun dorp blijven wonen en zich inzetten voor de leefbaarheid in 

hun omgeving (Meijer & Syssner, 2017). Dorpsplannen zijn een bron van kennis over sociale 

duurzaamheid omdat dorpsbewoners hun inzet voor het dorp hierin vertalen. Deze bachelorscriptie 

draagt daardoor bij aan de planningsliteratuur omdat twee kennisgaten worden gevuld: de inhoud van 

Nederlandse dorpsplannen, maar ook de focus op sociale duurzaamheid. Deze bachelorscriptie biedt 

nieuwe kennis-inzichten in hoe het theoretische concept ‘sociale duurzaamheid’ zich manifesteert in de 

unieke context van Nederlandse dorpsplannen.  
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1.3. Maatschappelijke relevantie 

Onderzoek naar dorpsplannen kan ook een maatschappelijke bijdrage leveren. De nieuwe 

omgevingswet beoogt de systeemwereld van ruimtelijke planning beter te laten aansluiten op de 

leefwereld van bewoners. In de nieuwe wet worden lokale initiatieven beoordeeld volgens het ‘ja, mits’ 

principe in plaats van ‘nee, tenzij’ (Gabry, 2016). De gemeente is vanwege het decentrale karakter de 

belangrijkste schakel tussen die leefwereld en de systeemwereld (During et al., 2018). Inzicht in die 

leefwereld is relevant; dorpen hebben immers te maken met problemen als krimp, vergrijzing en 

schaalvergroting van voorzieningen (e.g. Provincie Noord Holland, 2016; Rutgers-Zoet & Hospers, 

2018).  Vanwege het informele karakter van dorpsplannen kunnen dorpsgemeenschappen zelfs beter in 

staat zijn dan gemeenten om lokale steun te mobiliseren, kosteneffectieve oplossingen te vinden en naar 

nieuwe kansen te zoeken (Meijer & Ernste, 2019). Soms nemen gemeenten de breed-gedragen ideeën 

uit dorpsplannen al over (Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, 2009). Dorpsplannen zijn een 

vorm van gemeenschapsgestuurde planning: plannen komen van onderop.  

Volgens Boonstra en Boelens (2011) kan de complexiteit van hedendaagse vraagstukken beter 

begrepen worden vanuit het perspectief van de gemeenschap. Dorpsplannen vertalen dit perspectief. 

Dit terwijl de praktijk nog steeds gefixeerd is op overheidsgestuurde planning. Juist deze 

overheidsgestuurde planning faalt er vaak in om het perspectief van burgers te begrijpen (ibidem.). 

Overheidsgestuurde planning is vaak te gefixeerd op het idee dat deze plaatsen weer moeten groeien. 

Een toekomst zonder groei past vaak niet in de huidige beleidskaders (Kempenaar, Van Lierop, 

Westerink, Van der Valk & Van den Brink, 2016). Planning in groeigebieden verschilt van planning in 

krimpgebieden, en dorpsgemeenschappen slagen er steeds vaker in om nieuw leven in hun dorp te 

blazen in tijden van krimp (Meijer & Syssner, 2017). De omgevingswet beoogt ook een snellere 

besluitvorming door een participatieve aanpak (Gabry, 2016). Deze aanpak gaat verder dan puur 

participatie maar is ook meer bottom-up: “Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf”. 

Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk (LSA Bewoners, 2021). Omdat 

blijkt dat burgers wel degelijk in staat zijn om lokaal maatwerk te bieden kan meer kennis over de 

inhoud van dorpsplannen essentieel zijn voor het versnellen van het besluitvormingsproces. Juist omdat 

deze plannen gestuurd zijn door de gemeenschap en hun leefwereld vertalen. Deze bachelorscriptie 

levert daarom relevante inzichten op voor gemeenten en betrokkenen bij de invoering van de 

omgevingswet.    

1.4. Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over de inhoud van dorpsplannen en hoe 

sociale duurzaamheid daarin een rol speelt. Er is daarom een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar hoe 

sociale duurzaamheidsinitiatieven terugkomen in dorpsplannen. Dit is gedaan aan de hand van twee 

kwalitatieve onderzoeksmethoden: een systematische inhoudsanalyse van bestaande dorpsplannen en 

interviews met experts van overkoepelende dorpsorganisaties.  
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De centrale vraag is: Op welke manier spelen sociale duurzaamheidsinitiatieven een rol in de 

inhoud van dorpsplannen? De centrale vraag is vervolgens onderverdeeld in een aantal deelvragen: 

1. Welke sociale duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden onderscheiden in de dorpsplannen? 

2. Hoe verhouden sociale duurzaamheidsinitiatieven zich tot de uitdagingen en problemen die 

worden aangestipt?  

3. In hoeverre spelen problemen in krimpdorpen als vergrijzing en krimp een rol bij het 

prioriteren van de verschillende typen sociale duurzaamheidsinitiatieven? 

4. Wat is de invloed van de sturing van overkoepelende dorpsorganisaties op de inhoud van de 

dorpsplannen?  
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2. Theoretisch Kader 

 

2.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk worden dorpsplannen en sociale duurzaamheidsinitiatieven ingekaderd in de 

theoretische context om ze beter te begrijpen. Aan de hand hiervan wordt richting gegeven aan de 

invulling van de operationalisering van het onderzoek. Ook kunnen onderzoeksresultaten worden 

vergeleken met wat er in de theorie staat. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden dorpsplannen in 

de planningtheorie geplaatst. Daarbij is gekeken naar de plek op de planningdriehoek en relevante 

theorieën over participatieve, informele en gemeenschapsgestuurde planning. Vervolgens is er gekeken 

naar Engelse dorpsplannen en de discussie rondom dorpsplannen. In het tweede deel van het theoretisch 

kader wordt gekeken naar het concept sociale duurzaamheid en naar wat er al bekend is over sociale 

duurzaamheidsinitiatieven. 

2.2. Theoretische inkadering dorpsplannen 

Het is belangrijk om het fenomeen ‘dorpsplannen’ beter te begrijpen. Daarvoor is gekeken naar welke 

plek zij hebben in de planologie en hoe ze de manier waarop planologie bedreven wordt veranderen. 

Het is ook goed om bewust te zijn welke wetenschappelijke discussies er spelen rondom dorpsplannen. 

Deze paragraaf begint daarom met een algemene definiëring van dorpsplannen en een inkadering in de 

planningsliteratuur en eindigt met een beeld van de wetenschappelijke discussie.  

2.2.1. Wat zijn dorpsplannen?  

Het dorpsplan is in deze bachelorscriptie een overkoepelend begrip voor zowel 

dorpsontwikkelingsplannen, dorpsvisies als andere namen voor plannen die door een 

dorpsgemeenschap zijn opgesteld. Omdat dorpsvisies en dorpsontwikkelingsplannen vrijwel hetzelfde 

instrument zijn met een andere benaming wordt hier de definitie van dorpsplan gebruikt. Een dorpsplan 

kan gedefinieerd worden als een plan dat door dorpsbewoners wordt opgesteld waarin zij zich 

uitspreken over de toekomst van hun dorp. Volgens Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (2020) 

(hierna: DKKG) is het belangrijkste doel van een dorpsplan ‘de kwaliteit en de leefbaarheid van het 

dorp en de omgeving behouden, dan wel verbeteren’. Dorpsbewoners geven antwoord op de vraag: ‘hoe 

zien wij de toekomst van ons dorp?’ (ibidem.). Volgens Meijer en Ernste (2019) lopen deze plannen in 

inhoud uiteen. Zo bestaan sommige plannen slechts uit een prioriteitenlijst. Andere plannen worden 

echt gebruikt voor het communiceren van een toekomstbeeld. Er worden steeds meer dorpsplannen 

opgesteld (Hospers, 2012). Alleen in Gelderland zijn er al meer dan 80 geschreven (Dorpshuizen en 

kleine kernen Gelderland, 2020). Het opstellen van dorpsplannen gebeurt vaak in samenwerking met 

een overkoepelende verenigingen van dorpen, zoals DKKG, Brede overleggroep Kleine dorpen Drenthe 

(hierna: BOKD) of de Vereniging Kleine Kernen Limburg (hierna: VKKL). 
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Deze overkoepelende organisaties begeleiden vaak het proces. DKKG is zo’n vereniging: de 

leden bestaan onder andere uit dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen, besturen van 

cultuurinstellingen en wijkcentra (Dorpshuizen en kleine kernen Gelderland, z.d.). Twee begeleiders 

van de DKKG lopen samen met een dorpsbelangenorganisatie tien stappen door waarbij ze met 10 tot 

15 bewoners het dorpsplan schrijven (ibidem.). Zij hebben hiervoor een stappenplan waarin duidelijk 

verschillende stappen als ‘bewonersavond’ en ‘klankboordbijeenkomst’ worden genoemd. Over de 

inhoud van de plannen wordt niks gezegd. Ook de VKKL is zo’n overkoepelende vereniging. Zij hadden 

voorheen een duidelijk stappenplan waarbij ook suggesties werden gedaan voor de inhoud. Daarbij 

werd als mogelijk aandachtspunt de vraag “Wat betekent de stagnerende woningbouw voor de 

basisschool en de verenigingen in het dorp?” gesteld (Vereniging Kleine Kernen Limburg, 2005, p.23).  

De VKKL is van deze meer uniforme aanpak afgestapt in het nieuwe document ‘Vele wegen leiden tot 

dorpsplannen’ (Vereniging Kleine Kernen Limburg, 2016). Ze beogen hierin een andere aanpak waarbij 

ze op de unieke karakters van de verschillende dorpen willen inspelen. In dit document worden geen 

suggesties voor de inhoud meer gedaan. De invloed van overkoepelende organisaties lijkt dus vooral 

op het proces te zitten.  

2.2.2. Plaats op de planningdriehoek 

In dit onderzoek ligt de focus op de inhoud van dorpsplannen. Het onderzoeksonderwerp kan geplaatst 

worden op de planningdriehoek van Spit en Zoete (2016). In alle planningsactiviteiten komen drie 

componenten terug: object, proces en context. Het object gaat over de planologische vraagstukken zelf: 

de nieuwe locatie van een buurthuis of een mobiliteitsprobleem. Het proces gaat over de betrokken 

actoren, middelen en de organisatie. De context gaat over de institutionele setting (wetten), sociale en 

culturele trends en economische ontwikkelingen (Spit & Zoete, 2016).  Een onderzoek naar de inhoud 

van dorpsplannen bevindt zich daarom in het ‘object’ van de planologie. Eerder onderzoek over de 

context focust zich bijvoorbeeld op de rol van dorpscultuur of sociaal kapitaal (During et al., 2018; 

Meijer & Syssner, 2017).  Eerder onderzoek over het proces focust zich bijvoorbeeld op hoe actoren de 

lokale initiatieven van de grond hebben gekregen (Meijer & Ernste, 2019). Het gaat in deze 

bachelorscriptie dus niet om hoe de lokale plannen zijn opgesteld, of welke contextuele factoren er 

invloed op uitoefenen. Vanuit het ‘object’ ligt de focus op de inhoudelijke invulling van sociale 

duurzaamheid in dorpsplannen. Wel kan de inhoud verklaard worden vanuit contextuele of procedurele 

factoren. Er is immers een wisselwerking tussen de drie componenten van de driehoek (Spit & Zoete, 

2016).   
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2.2.3. Van inspraak naar zelf initiatief nemen 

Vanaf het einde van de 20e eeuw en in de 21e eeuw is er steeds meer aandacht gekomen voor participatie 

in planning. Door een terugtrekkende overheid en bezuinigingsmaatregelen wordt er steeds meer 

geleund op zelforganisatie en participatie vanuit de maatschappij. In Nederland heeft dit zich geuit in 

de ‘participatiesamenleving’ (Salemink, Strijker & Bosworth, 2017). Daarnaast zijn lokale actoren 

steeds kritischer geworden tegenover plannen die door de overheid zijn gemaakt: zij willen steeds meer 

betrokken worden bij plannen die gaan over hun leefomgeving (Healey, 2006). Als tegenbeweging 

tegen de rationale planning kwam in het einde van de vorige eeuw een alternatief in opkomst: 

participatieve planning. Collaboratieve planning is hiervan de bekendste vorm (Healey, 1997; Innes & 

Booher, 1999). De overheid werkt dan samen met lokale stakeholders in een deliberatief proces om 

consensus te bereiken over de inrichting van de omgeving (Pissourios, 2014). Deze ideale vorm volgens 

communicatieve rationaliteit van Habermas bestaat volgens critici niet. Daarnaast is de term vaak 

misbruikt door overheden om te claimen dat zij burgers voldoende betrekken (Healey, 2003). In 

Nederland hebben we participatieve planning tot nu toe vooral teruggezien in vormen van publiek-

private samenwerking. Aan burgers en bedrijven wordt steeds vaker gevraagd om mee te praten over 

plannen (Spit & Zoete, 2016). Bij participatieve planning ligt het initiatief van plannen bij de overheid. 

Ook de participatieladder van Arnstein neemt de overheid als uitgangspunt (Arnstein, 1969). Bij de 

hoogste trap, citizen control, geeft de overheid de gemeenschap de verantwoordelijkheid over een 

bepaald aspect van hun leefomgeving. Dit gebeurt in zekere zin wanneer gemeenten vragen aan dorpen 

Figuur 2.1: Planningdriehoek toegepast op dorpsplannen 

Bron: eigen bewerking van Spit & Zoete, 2016 
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om een dorpsplan op te stellen, maar dan nog komen de ideeën vanuit de burgers zelf. Dorpsplannen 

gaan in feite nog een stap verder: het initiatief voor ontwikkeling ligt bij de gemeenschap. Het kan soms 

wel voorkomen dat de gemeente aan een dorp vraagt om een dorpsplan op te stellen.  

2.2.4. Gemeenschapsgestuurde planning   

Omdat het initiatief van dorpsplannen bij de gemeenschap ligt moet gezocht worden naar een passende 

term om deze vorm van planologie te beschrijven. Informele planning verwijst naar alle 

planningsactiviteiten die buiten de formele regelgevingsprocedures worden uitgevoerd door niet-

gouvernementele actoren (Mukhija & Loukaitou-Sideris, 2014). Informele planning komt veel voor in 

het Globale Zuiden, maar heeft ook aandacht gekregen op het Noordelijk Halfrond (Roy, 2009; Innes, 

Connick & Booher, 2007). Volgens Roy (2009) gaat het om de planningsactiviteiten die buiten 

overheidsplannen vallen. Informele planning komt veel meer voor dan wordt gedacht in de 

planningtheorie (Roy, 2009). Mifratab (geciteerd in Roy, 2009) ziet planning als een ‘contested field’ 

waarin activiteiten van verschillende actoren met elkaar interacteren in plaats van een veld van 

professionals die los staan van de praktijk. Lokale bewoners doen aan ‘everyday acts of space-making’. 

Zij zijn constant bezig met het vormen van en nadenken over hun eigen leefomgeving buiten de formele 

machtsstructuren. Lokale bewoners hebben zorg voor hun eigen leefomgeving (ibidem.). Dit is goed 

terug te zien in krimpdorpen, waar burgers steeds meer zelf de verantwoordelijk nemen voor de sociale 

duurzaamheid in hun dorp (During et al., 2018).  Briassoulis (1997, geciteerd in Meijer & Ernste, 2019) 

komt met een continuüm waarop de gradaties van informaliteit aangegeven staan van pure formele 

planning tot aan puur informele planning zonder regulering van de overheid. De praktijk is complexer: 

Nederland kent een sterk geformaliseerde planningspraktijk: initiatieven raken altijd aan 

overheidsregulaties. Die complexiteit is goed weergegeven door Meijer en Ernste (2019). Zij 

onderscheiden lokale initiatieven op basis van hoe geformaliseerd ze zijn en de mate van 

overheidssturing (figuur 2.2). Dorpsplannen (in figuur: village plan) worden hier gezien als community-

led formality. Het is een vorm van informele planning; het initiatief komt vanuit de gemeenschap. Ze 

zijn in tegenstelling tot autonome initiatieven echter sterk geformaliseerd omdat het proces 

gestructureerd verloopt: overkoepelende dorpsbelangenverenigingen doorlopen in samenwerking met 

overkoepelende verenigingen als DKKG verschillende stappen (ibidem.). Daarnaast botst men bij het 

uitvoeren van de initiatieven uit dorpsplannen altijd tegen bestaande wettelijke kaders aan: elke 

vierkante meter in Nederland maakt deel uit van een bestemmingsplan. Daarom moeten lokale 

overheden bijna altijd worden betrokken bij de uitvoering van initiatieven. De geformaliseerde 

planningspraktijk van Nederland zorgt er dus voor dat het dorpsplan geen geheel informele vorm van 

planning is. Omdat dorpsplannen wel vanuit de gemeenschap komen, past de term 

‘gemeenschapsgestuurde planning’ (community-led) er beter bij.  



14 
 

 

 

2.2.5. Verandering in het planningstelsel 

Dorpsplannen worden dus in toenemende mate opgesteld, maar hoe verhouden dorpsplannen zich tot 

de traditionele planning? In het Nederlandse planningstelsel ligt het zwaartepunt bij de gemeente. Zij 

stellen het bestemmingsplan op wat voor zowel de overheid als burgers bindend is. Op deze manier is 

het planningstelsel gedecentraliseerd. In gemeentelijke structuurvisies (onder omgevingswet: 

omgevingsvisies) wordt een strategisch plan gemaakt voor de toekomst van de gemeente. Dit laatste 

doen dorpen dus in toenemende mate zelf, in dorpsplannen. Burgers ‘consumeren’ niet alleen het beleid 

van gemeenten maar zijn kritisch en ‘produceren’ zelf ook beleid. Deze gemeenschapsgestuurde 

planning biedt positieve uitkomsten. Zo zou het bijdragen aan de sociale samenhang van 

gemeenschappen, is het kostenefficiënt en versterkt het de autonomie en zelfredzaamheid van burgers. 

Daarnaast zouden lokale gemeenschappen er vaak beter in slagen om lokale steun te mobiliseren 

(Boonstra & Boelens, 2011; Meijer, 2019). Kritiek op de opkomst van dorpsplannen is dat planologie 

een professioneel beroep zou zijn dat niet door burgers zelf kan worden uitgevoerd. Een ander punt van 

kritiek is dat overheden teveel gaan leunen op het werk van burgers (Meijer, 2019). Dorpsplannen 

veranderen de manier waarop planologie bedreven wordt: in plaats van puur een overheidstaak wordt 

planologie nu van onderop bedreven. In de praktijk wordt de overheid alsnog wel betrokken bij 

dorpsplannen. In plaats van een gemeente die steun vraagt bij de lokale bewoners zoeken lokale 

bewoners nu steun bij de gemeente: voor toestemming, financiële middelen en grondposities moet nog 

bij de gemeente aangeklopt worden (Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, 2016).  

Figuur 2.2: Continuüm van lokale initiatieven 

Bron: Meijer & Ernste, 2019 
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2.2.6. Engelse dorpsplannen 

Dorpsplannen hebben in Engeland een formele status gekregen. Dit maakt het interessant om te kijken 

naar hoe Nederlandse dorpsplannen zich verhouden tot de geformaliseerde Engelse. Het 

Neighbourhood Development Plan (NDP) is onderdeel van de Localism Act die daar in 2012 in werking 

is getreden. Het doel van die wet is: 'to disperse power more widely in Britain’ en wordt gezien als 'a 

reform to make the planning system more democratic and more effective’ (Sturzaker & Shaw, 2015, p. 

587). Het NDP wordt opgesteld door een verkozen dorpsraad (Parish Council of Town Council). Het 

NDP wordt daar onderdeel van het algemene Development plan na een onafhankelijke beoordeling en 

een referendum onder de bewoners in het gebied. Als zij eenmaal onderdeel is van de formele plannen 

dient het als een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn al veel plannen die zo ver zijn 

gekomen (figuur 2.3). Een voorwaarde is dat het plan aansluit bij de algemenere strategische plannen 

van hogere overheden (ibidem.). In Nederland blijft het bij een informeel document. Het gemeentelijke 

bestemmingsplan hoeft hier geen rekening te houden met de plannen die dorpsbewoners zelf opstellen. 

Een risico hierbij is dat het beleid van de gemeente en de dorpsbewoners niet op elkaar aansluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Wetenschappelijke discussie 

Over het nut en de inhoud van dorpsplannen is discussie. In de literatuur is er discussie over lokalisme 

in dorpsplannen. Volgens Sturzaker en Shaw (2015) is er in het Engelse debat rondom dorpsplannen de 

angst dat lokale gemeenschappen nieuwe ontwikkelingen als woningbouw niet zullen ondersteunen. 

Dit terwijl hogere overheden vaak wel onpopulaire beslissingen durven te nemen. Dorpsplannen zouden 

een ‘NIMBY’ karakter hebben. Lokale gemeenschappen zijn vaak tegen nieuwe ontwikkelingen die 

van bovenaf worden opgelegd. Sturzaker en Shaw (2015) weerleggen dit argument en zeggen dat 

‘NIMBY’ een oversimplificatie zou zijn van oppositie tegen nieuwe ontwikkelingen. Vaak komt de 

oppositie voort uit andere factoren dan puur lokalisme en eigenbelang. Volgens Sturzaker en Shaw 

Figuur 2.3: Engelse dorpsplannen die al onderdeel zijn van het gemeentelijke plan 

Bron: Dade, z.d. 
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(2015) kan gemeenschapsgestuurde planning juist de oppositie tegenover nieuwe ontwikkelingen 

verminderen. In een dorpsplan dat zij onderzochten werd actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden 

voor huisvesting (ibidem.). Bailey (2017) heeft een grootschaliger onderzoek gedaan naar hoe Engelse 

dorpsplannen met woningbouw omgaan. Uit zijn onderzoek blijkt dat lokale plannen ongeveer net 

zoveel huizen willen bouwen als in hogere plannen staat. Er is zelfs meer aandacht voor locatie, een 

goede mix, betaalbaarheid en ontwerp (Bailey, 2017).  

De wetenschappelijke discussie gaat vooral over het proces en de context en over Engelse 

dorpsplannen. Over het object, de inhoud is weinig geschreven. De Engelse literatuur over de inhoud 

gaat vooral over woningbouw (e.g. Bailey, 2017; Bradley, 2017; Parker & Salter, 2017). Parker en 

Salter (2017) gaan in op de specifieke vormen van woningbouw waar voor wordt gekozen in 

dorpsplannen. Volgens hen hebben dorpsplannen veel aandacht voor inclusiviteit: woningen moeten 

vaak voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er vaak gekozen voor inbreiding in 

plaats van uitbreiding. Bradley (2017) kijkt ook naar hoe plaatsidentiteit een rol speelt in dorpsplannen. 

Volgens Bradley (2017) wordt het unieke karakter van dorpen benadrukt en moeten nieuwe woningen 

daar goed bij aansluiten. Naast die plaatsidentiteit is er in Engelse plannen vaak ook veel ruimte voor 

(het beschermen van) erfgoed (Parker & Salter, 2017). Het verschil met de Engelse overheidsplannen 

is dat dorpsplannen meer controle nemen over het type, de mix en de locatie van nieuwe 

ontwikkelingen. Terwijl strategische overheidsplannen vaak vaag blijven, geven de Engelse 

dorpsplannen een specifieke richting aan ontwikkelingen (ibidem.) 

2.3. Sociale duurzaamheid 

Nu er een beeld is gegeven van hoe dorpsplannen passen binnen de planologische literatuur kan het 

concept ‘sociale duurzaamheid’ theoretisch uiteengezet worden. In dit deel van het theoretisch kader 

wordt gekeken naar welke typen sociale duurzaamheidsinitiatieven onderscheiden kunnen worden. Er 

is gezocht naar een definitie en er is op de verschillende onderdelen van dit concept ingegaan.  

2.3.1. Wat is sociale duurzaamheid? 

De term ‘duurzaamheid’ wordt vaak geassocieerd met milieu- en klimaatvraagstukken. Er is onlangs 

ook steeds meer aandacht gekomen voor duurzaamheid in de sociale zin. Bramley en Power (2009) 

definiëren sociale duurzaamheid (social sustainability) als “ontwikkeling (en/of groei) die samengaat 

met een harmonieuze ontwikkeling van de maatschappij die bevorderlijk is voor het verenigbaar 

samenwonen van culturele en sociaal diverse groepen terwijl ook sociale integratie en de leefkwaliteit 

van alle segmenten van de bevolking wordt bevorderd” (p. 31). Er is geen eenduidige definitie te vinden 

van sociale duurzaamheid omdat het concept benaderd wordt vanuit verschillende disciplines. 

Daarnaast kent het concept gerelateerde begrippen als leefbaarheid, sociaal kapitaal, sociale cohesie en 

sociale inclusiviteit (Colantonio, 2010). Toegepast op de planologie kan sociale duurzaamheid 

beschreven worden als: ‘het blijvende vermogen van een stad/dorp om te functioneren als een leefbare 
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omgeving op de lange termijn’ (Bramley & Power, 2009). Een opvallend verschil met het bekende 

begrip ‘leefbaarheid’ is dat sociale duurzaamheid gaat over de langere termijn.  

 In dit onderzoek wordt sociale duurzaamheid bekeken vanuit het kader dat Dempsey et al. 

(2012) hebben ontwikkeld voor onderzoek naar sociale duurzaamheid in steden. Sociale duurzaamheid 

kan volgens hen benaderd worden vanuit twee overkoepelende concepten: sociale gelijkheid 

(rechtvaardige toegang) en duurzaamheid van de gemeenschap zelf (Bramley & Power, 2009; Dempsey 

et al., 2011; Dempsey, Brown & Bramley, 2012). Dit kader biedt handvaten om het concept in te vullen 

maar sluit andere en nieuwe inzichten niet uit. In de volgende twee sub paragrafen worden deze twee 

overkoepelende concepten en bijbehorende voorbeelden van sociale duurzaamheidsinitiatieven 

toegelicht. 

 

Figuur 2.4: De twee dimensies van sociale duurzaamheid  

 

Bron: eigen bewerking op basis van Dempsey, Brown & Bramley, 2012 

 

2.3.2. Sociale gelijkheid (rechtvaardige bereikbaarheid) 

Sociale gelijkheid gaat om “een eerlijke verdeling van middelen en het vermijden van 

uitsluitingspraktijken, waardoor alle inwoners volledig kunnen deelnemen aan de samenleving” 

(Dempsey et al., 2012, p. 94). Om sociale gelijkheid te verfijnen voor de planologische context 

definiëren Dempsey et al. (2012) het als “aandacht voor de aard en mate van toegankelijkheid van 

diensten en voorzieningen in een bepaald gebied” (p. 94). Sociale gelijkheid komt voort uit een 

opvatting van sociale rechtvaardigheid (Social Justice) die simpel gezegd gaat over gelijke rechten en 

kansen voor iedereen (Burton, 2000). Burton (2000) laat zien dat sociale gelijkheid ook in steden speelt 
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in de vorm van gelijke toegang tot voorzieningen. Om naar sociale gelijkheid te kijken in de 

planologische praktijk wordt een ‘rechtvaardige bereikbaarheid’ vaak gebruikt als maatstaf. Het gaat 

dan om gelijke toegang tot de belangrijkste services en voorzieningen in een buurt/dorp. Vaak wordt er 

gesproken over onderwijs (basisschool of middelbare school), publieke diensten, openbaar vervoer, 

infrastructuur, een groene omgeving en cultuur en recreatie (ibidem.). Veel initiatieven in dorpen gaan 

over het in stand houden van het voorzieningenniveau (Vermeij, 2015). Het gaat niet alleen over de 

aanwezigheid van die voorzieningen, maar ook de fysieke bereikbaarheid ervan (Dempsey et al., 2012). 

Tegenover sociale gelijkheid staat sociale uitsluiting. Dan worden mensen uitgesloten van toegang tot 

belangrijke voorzieningen en diensten. Het gaat er bij sociale gelijkheid vaak om dat juist de mensen 

die minder mobiel zijn (denk aan ouderen) of een lagere sociaaleconomische status hebben ook toegang 

hebben tot die basisvoorzieningen (Dempsey et al,, 2011).  

Sociale gelijkheid in planologische context gaat dus om een rechtvaardige bereikbaarheid van 

voorzieningen en diensten waardoor alle inwoners volledig kunnen deelnemen aan de samenleving 

(Dempsey et al., 2012). Een goede bereikbaarheid wordt door de Europese Unie als essentieel 

beschouwd voor een sociaal duurzame omgeving (Orcao & Cornago, 2007). Deze bereikbaarheid is er 

echter niet altijd voor iedereen, waardoor uitsluiting plaatsvindt. Christiaanse (2020) onderzoekt de 

bereikbaarheid van basisvoorzieningen in krimpdorpen in Friesland vanuit het sociale 

duurzaamheidsperspectief. Het voorzieningenniveau staat daar onder druk. Volgens haar zou er meer 

aandacht moeten zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Een goed voorbeeld  is dat ouderen door 

verminderde mobiliteit moeite hebben met het gebruiken en bereiken van voorzieningen (Greenfield et 

al., 2015). Toen de lokale supermarkt in het Groningse Ulrum verdween deed dat iets smet de sociale 

duurzaamheid: ouderen met een verminderde mobiliteit die afhankelijk waren van de winkel hadden 

een belangrijke plaats verloren (Haartsen, Christiaanse & Puister 2016). Een ander voorbeeld is dat van 

mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij ervaren een minder goede bereikbaarheid 

van voorzieningen dan mensen zonder beperking (Casas, 2007). Volgens Du en Zhang (2020) gaat een 

rechtvaardige bereikbaarheid ook over de distributie van groenvoorzieningen; zij concluderen dat de 

toegang tot groenvoorzieningen niet altijd gelijk is.  

Sociale duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van een rechtvaardige bereikbaarheid kunnen 

er verschillend uitzien. Greenfield et al. (2015) doen onderzoek naar zogenaamde age-friendly 

community initiatives; initiatieven vanuit de gemeenschap om onder andere de mobiliteit van ouderen 

te bevorderen. Zij spreken van initiatieven op het gebied van de sociale omgeving (sociale relaties van 

ouderen) evenals de fysieke omgeving. Zij noemen voorbeelden waarbij lokale stakeholders vrijwillige 

diensten aanbieden om de mobiliteit van ouderen te bevorderen (ibidem.). Toen in 2018 in Zonnemaire 

de basisschool moest sluiten, gingen ouders op zoek naar een oplossing om de kinderen naar school te 

brengen in het dichtstbijzijnde dorp. Zij hebben een schoolbus opgezet waarmee vrijwilligers de 

leerlingen naar school brengen. Zo blijft de voorziening (basisschool) bereikbaar voor iedereen (During 
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et al., 2018). In het Groningse Woldendorp werd na de sluiting van de buurtsupermarkt nieuw leven in 

het gebouw geblazen. De dorpsbewoners maakten er een ‘zorgsuper’ van. Samen met een nabijgelegen 

zorginstelling werd ervoor gezorgd dat mensen met een beperking in de supermarkt konden gaan 

werken (De Vries & Lekkerkerker, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Dit raakt aan een interessant discussiepunt over de sociale gelijkheidsdimensie. Is de 

aanwezigheid van voorzieningen of de bereikbaarheid ervan belangrijker? In andere woorden: is het 

erg als mensen 5 kilometer moeten rijden voor de dichtstbijzijnde supermarkt? Of moet de lokale 

supermarkt in stand gehouden worden? Wanneer dorpen hun eigen voorzieningen koste wat kost in 

stand proberen te houden spreekt Hospers (2012) van kerktorenproblematiek: dorpen kijken niet over 

hun grenzen heen en focussen alleen op zichzelf. Volgens Hospers (2012) is de bereikbaarheid van 

voorzieningen belangrijker dan het eigen voorzieningenniveau. Dit is anders dan vroeger, hij legt uit: 

“Omdat mensen (vroeger) nauwelijks hun dorp uitkwamen, waren voorzieningen van invloed op de 

leefbaarheid. Met de schaalvergroting en toename van de mobiliteit zijn veel van die autonome dorpen 

veranderd in woondorpen” (Hospers, 2012, p. 26). Dorpen zijn volgens hem leefbaar door de sociale 

cohesie die er is: mensen organiseren samen activiteiten en zetten zich in voor de leefbaarheid door 

allerlei activiteiten te organiseren. Ook Vermeij (2015) laat zien dat er weinig wetenschappelijk bewijs 

is voor de stelling dat de aanwezigheid van voorzieningen zorgt voor een betere leefbaarheid. Een 

argument vóór het behouden van de lokale supermarkt is dat er ouderen afhankelijk van zijn voor hun 

dagelijkse boodschappen. Zij kunnen/willen vaak niet de auto instappen om boodschappen te doen 

(Haartsen et al., 2016). Daarnaast benadrukken Haartsen et al. (2016) dat een buurtsupermarkt ook een 

ontmoetingsfunctie en een symbolische betekenis heeft: een dorp ‘hoort’ een supermarkt te hebben.  

Tot nu toe is het vooral gegaan om fysieke bereikbaarheid en voorzieningen. Maar in een 

gedigitaliseerde wereld is digitale bereikbaarheid steeds belangrijker in de vorm een goede 

internetverbinding. Juist in krimpregio’s is het voor internetbedrijven vaak niet rendabel om snelle 

verbindingen als glasvezel aan te leggen (Salemink et al., 2017). Volgens Hospers (2012) ligt de 

toekomst van krimpdorpen in een goede verbinding met de rest van de wereld via glasvezelinternet. 

Figuur 2.5: De schoolbus in Zonnemaire 

Bron: Stichting Schoolbus Zonnemaire, z.d. 
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Goed internet is steeds belangrijker voor (creatieve) bedrijven en startups. In Frankrijk is het aantal 

bytes per seconde volgens hem een heuse vestigingsfactor geworden. Dorpen zijn opgenomen in grotere 

structuren en daarom stelt Hospers (2012): “Investeren in veilige wegen en glasvezelkabels heeft dan 

ook meer zin dan nieuwe starterswoningen bouwen en koste wat kost het zwembad openhouden” (p. 

27). In Nederlandse dorpen zijn daarom steeds meer initiatieven in opkomst om vanuit de gemeenschap 

een goede internetverbinding te realiseren via de aanleg van glasvezelkabels. Dorpsbewoners slagen er 

ondanks de complexiteit in om dit voor elkaar te krijgen. Bedrijven zien geen toekomst in de dorpen, 

maar dorpsbewoners nemen het initiatief: zij willen net als de rest van Nederland ook snel internet 

(Salemink et al., 2017). Het gaat dus bij een rechtvaardige bereikbaarheid niet alleen om fysieke 

voorzieningen, toegang tot de digitale wereld wordt steeds belangrijker. 

2.3.3. Duurzaamheid van de gemeenschap 

Bij de duurzaamheid van de gemeenschap zelf gaat het om het versterken van de lokale gemeenschap 

op buurt- of dorpsniveau. Duurzaamheid van de gemeenschap is sterk verbonden met concepten als 

‘sociaal kapitaal’ en ‘sociale cohesie’. De belangrijkste aanname hier is dat een duurzame gemeenschap 

een hoge mate van sociale cohesie kent (Dempsey et al., 2011). De gemeenschap hangt dan samen door 

sociale interactie. Het tegenovergestelde van sociale cohesie is een gemeenschap waar alle individuen 

hun eigen leven leiden zonder contact met elkaar. Gebrek aan sociale cohesie wordt vaak geassocieerd 

met een lagere leefbaarheid (Forrest & Kearns, 2001). Welbekend is het onderscheid dat Tonnies maakt 

tussen gemeinschaft en gesellschaft (Aldous, Durkheim & Tonnies, 1972). Een gemeinschaft kenmerkt 

zich door hechte (informele) banden tussen de mensen die in een plaats wonen en zich daarmee 

verbonden voelen (vaak dorpen), terwijl bij gesellschaft mensen langs elkaar leven en vooral formeel 

contact hebben (ibidem.). Deze banden zijn een integraal onderdeel van sociaal kapitaal: ‘informele 

netwerken die mensen in staat stellen om collectief te handelen’ (Putnam, 1995). Binnen die informele 

netwerken kunnen mensen deelnemen aan sociale interacties en bouwen ze vertrouwen op. Hierdoor 

wordt de sociale cohesie in een dorp/wijk vergroot (Forrest & Kearns, 2001). Sociale cohesie is een 

belangrijke voorwaarde voor een sociaal duurzame gemeenschap: sociale cohesie laat de samenhang in 

de gemeenschap zien en is een indicator voor de kwaliteit van de sociale netwerken (Ballet, Bazin & 

Mahieu, 2020). 

Een duurzame gemeenschap kan worden gedefinieerd als “een gemeenschap (of plaats) waar 

mensen willen wonen en werken, nu en in de toekomst” (Dempsey et al., 2011, p. 290). Ook 

‘duurzaamheid van de gemeenschap’ is nog een vaag begrip en de vraag wat bijvoorbeeld een duurzame 

gemeenschap is ligt open voor interpretatie. De focus ligt bij de collectieve aspecten van het sociale 

leven van bewoners (ibidem.). Dit onderdeel van sociale duurzaamheid kent meerdere dimensies die 

hieronder worden toegelicht. Dempsey et al. (2012) onderscheiden een aantal dimensies die dit 

onderdeel van sociale duurzaamheid een concretere invulling geven. Deze dimensies zijn 

achtereenvolgens: Sociale Interactie en Netwerken, Stabiliteit van de Gemeenschap, Sense of Place en 
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trots en Veiligheid. Bij elk van die dimensies wordt ingegaan op hoe die terug kunnen komen in de 

planologische praktijk van dorpen. Hoewel deze dimensies een zekere mate van overlap vertonen, zorgt 

het onderscheid ervoor dat er systematisch naar verschillende sociale duurzaamheidsinitiatieven kan 

worden gekeken.  

Sociale interactie en sociale netwerken 

De eerste dimensie gaat over sociale interactie en sociale netwerken in de gemeenschap. (Dempsey et 

al., 2011; Dempsey et al., 2012). Dempsey et al. (2012) onderscheiden ook nog een dimensie die gaat 

over georganiseerde interacties in verenigingen en groepen. Deze twee dimensies intrinsiek met elkaar 

verbonden en vallen hier samen onder de noemer ‘sociale interactie en sociale netwerken’. Toegepast 

op de planologische praktijk van dorpen kan gedacht worden aan plaatsen die de vorming van sociale 

netwerken en sociale interactie mogelijk maken. Het gaat dan om publieke ruimten die als doel hebben 

om  fysieke activiteiten zoals het ontmoeten van vrienden en familie, het samenkomen van groepen of 

natuurrecreatie mogelijk te maken.  Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan parkjes, pleintjes, 

buurtcentra of sporthallen. Volgens Moulay, Ujang en Said (2017) stimuleren publieke ruimten de 

sociale duurzaamheid van een plaats door de (zowel spontane als geplande) sociale interactie. Deze 

sociale interactie zorgt voor sociale cohesie en sterkere sociale banden binnen de gemeenschap. Volgens 

Forrest en Kearns (2001) is participatie in sociale netwerken via bijvoorbeeld verenigingen een 

belangrijk onderdeel van sociaal kapitaal. Putnam (1995) onderscheidt bonding en bridging sociaal 

kapitaal. Bonding gaat om de interne verbondenheid van de groep en bridging om de verbindingen met 

andere groepen. Een hoge mate van participatie in lokale groepen en netwerken wordt gerelateerd aan 

een duurzame gemeenschap. Juist dit sociaal kapitaal is belangrijk voor krimpdorpen: bewoners vinden 

het sociaal contact belangrijk voor de leefbaarheid (Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Een hoge mate van 

sociaal kapitaal in het dorp zorgt er ook voor dat dorpsbewoners samen problemen aanpakken (During 

et al., 2018). Wie meer contacten heeft in een dorp zet zich ook vaker in voor een lokaal doel (Thissen 

& Strijker, 2015). Participatie in sociale netwerken zorgt ook voor een gemeenschapsgevoel: mensen 

voelen zich meer verbonden met de plaats en met elkaar en zetten zich daardoor meer in voor het dorp 

(Dempsey et al., 2011).  

Verschillende initiatieven laten het verband zien tussen het instandhouden (openen) van 

ontmoettingsplekken en sociale interactie. In Valthermond hebben bewoners ervoor gezorgd dat een 

(semi-)publieke ruimte open is gebleven. Zij hebben vanwege de dreiging van de sluiting van het 

zwembad de exploitatie in eigen handen genomen. Een groot deel van het lokale bedrijfsleven is 

betrokken als sponsor van het zwembad. Volgens De Vries en Lekkerkerker (2014) komt het 

openhouden van het zwembad de leefbaarheid en de gemeenschapszin van het dorp ten goede. In 

Sittard-Geleen is een ongebruikt voetbalveld omgetoverd tot een sportief centrum voor de buurt. Er 

worden allerlei laagdrempelige activiteiten georganiseerd waar bewoners kunnen sporten (ibidem.). 

Dorpsbewoners in het Overijsselse Bentelo hebben zelf een gemeenschapscentrum met sporthal opgezet 
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in een voormalige sportzaal waar verschillende verenigingen terecht kunnen. Naast verschillende 

sportverenigingen heeft het centrum een fitnessruimte, een bejaardengym, en vergaderruimtes en 

flexplekken onder de noemer ‘Bentelo Werkt’ (During et al., 2018). In het Friese Bakkeveen worden 

door vrijwilligers van diverse verenigingen vlooienmarkten georganiseerd die een breed publiek 

trekken. Deze vlooienmarkten hebben een belangrijke sociale functie, aldus een dorpsbewoner: “De 

vlooienmarkt wekt de suggestie dat je iets verkoopt, maar er zijn ook mensen die helemaal niets 

verkopen. Ze zitten op de vlooienmarkt en praten dan met iedereen die langs komt, het is echt een 

sociaal iets.” (During et al., 2018, p. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiliteit van de gemeenschap  

De tweede dimensie van de duurzaamheid van de gemeenschap is de stabiliteit van de gemeenschap. In 

een stabiele gemeenschap wonen mensen die gevestigd zijn en er voor langere tijd kunnen en willen 

blijven wonen (residentiële stabiliteit). Mensen die ergens langer wonen voelen zich vaak meer 

verbonden met de plaats en nemen vaker deel aan gemeenschapsactiviteiten. Een onstabiele 

gemeenschap is er een waar veel mensen verhuizen en de samenstelling van de gemeenschap dus 

verandert. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom mensen uit een plaats vertrekken. In krimpdorpen 

verandert de samenstelling van de bevolking: het aandeel ouderen wordt groter (vergrijzing) en 

jongeren die trekken weg omdat ze gaan werken of studeren in de stad (ontgroening) (Van Dam & 

Daalhuizen, 2013). 

Een voorbeeld van een initiatief op het gebied van stabiliteit van de gemeenschap is ‘’t 

Zorghuus’ in Ysselsteyn. Drie wijkverpleegkundigen uit het dorp hebben de handen ineen geslagen en 

een eigen zorgvoorziening gerealiseerd. Dit zodat de ouderen het ‘eigen vertrouwde dorp’ niet hoeven 

te verlaten. Vanuit de expertise en sociale netwerken van de dorpsbewoners werden teams op het gebied 

van zorg, financiering en bouw opgezet. Een ander initiatief is te vinden in Ulrum, waar een team van 

dertig vrijwilligers werkt aan het toekomstbestendig maken van woningen van ouderen (De Vries & 

Figuur 2.6: De vlooienmarkt in Bakkeveen 

Bron: Visit Friesland, z.d. 
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Lekkerkerker, 2014).  Bewoners van het Groningse Finsterwolde zagen dat er vanwege de krimp niet 

voldoende woningen gebouwd werden die geschikt waren voor ouderen. Een aantal bewoners heeft 

besloten om samen te werken en 10 tot 15 nieuwe woningen te bouwen die geschikt zijn voor ouderen. 

Het gaat om woningen waar ouderen gelijkvloers kunnen wonen die later aangepast kunnen worden 

voor andere doelgroepen (ibidem.).  

Sense of Place en trots 

De derde dimensie van het versterken van de gemeenschap gaat over het creëren of bevorderen van een 

sense of place en trots. Sense of Place betekent letterlijk plaatsgevoel, het begrip is complex en kent 

vele dimensies. Kortgezegd betekent het dat mensen zich verbonden voelen met een plaats (Shamai, 

1991). Volgens Talen (1999) bestaat er ook zoiets als een gemeenschapsgevoel: mensen voelen zich 

niet alleen verbonden met de plaats maar ook met de culturele waarden, de gemeenschap en de gedeelde 

geschiedenis. Het centrale uitgangspunt hier is dat mensen die trots zijn op hun dorp en zich sterker 

sociaal verbonden voelen graag in het dorp blijven wonen en ook graag bijdragen aan de ontwikkeling 

van het dorp (Larimian, Freeman, Palaiologu & Sadeghi, 2020). Volgens Bradley (2018) is het meest 

populaire beleid in Engelse dorpsplannen: “het bevorderen van lokaal onderscheidend vermogen en 

plaatsidentiteit” (p. 20).  

 Initiatieven die de Sense of Place en trots versterken zijn dan ook gericht op het onderscheidend 

vermogen van de plaats. Creative Placemaking is een bijzondere term waaronder meerdere initiatieven 

kunnen vallen (Webb, 2014). Hierbij worden in verschillende samenwerkingen met kunstenaars, 

verenigingen en bewoners de economische, fysieke, sociale en culturele waarden van een plaats 

strategisch ingezet rondom culturele activiteiten. Voorbeelden zijn initiatieven waarbij bewoners 

festiviteiten organiseren rondom een culturele of historische eigenschap van een plaats. Een ander 

voorbeeld is wanneer burgers samen met kunstenaars muurschilderingen of kunstobjecten ontwerpen 

in de openbare ruimte. Het idee is doordat burgers deelnemen aan deze activiteiten of zelf nadenken 

over de inrichting van de ruimte zij zich meer verbonden voelen met de gemeenschap (ibidem.).  In het 

Limburgse Meijel heeft de stichting Peelgeluk ervoor gezorgd dat de lokale identiteit versterkt werd in 

het straatbeeld. Er zijn turfkarren en kartrekkers in de hoofdstraten te vinden die passen bij het 

‘authentieke imago’ van het dorp (During et al., 2018). Bewoners van de dorpen Höfte, Oud-Veele en 

Wessinghuizen werken samen aan het versterken van de kwaliteiten van het landschap. Geïnspireerd 

op het verleden zijn oude lanen hersteld, bruggen gebouwd en nieuwe wandelpaden aangelegd. Zij doen 

dit in eigen woorden “zodat bezoekers van het gebied weer volop kunnen genieten van de kwaliteiten 

die het Westerwoldse landschap zo bijzonder maakt” (Stichting Boermarke Essen en Aa’s, z.d.). 
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Veiligheid 

De laatste dimensie, veiligheid, heeft betrekking op de mate waarin mensen zich veilig voelen om zich 

te verplaatsen in hun omgeving, om contact te maken met andere bewoners en deel te nemen aan 

gemeenschapsactiviteiten (Larimian et al., 2020). Belangrijk is de aanname dat wanneer mensen zich 

veilig voelen, zij gelukkiger zijn en ook blij zijn met de plaats waar ze wonen. Hierdoor zullen zij zich 

ook vrij voelen om sociale interacties aan te gaan en deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten 

(Dempsey et al., 2011). Er kan aan meerdere vormen van veiligheid worden gedacht. Allereerst is er 

het gevoel van veiligheid in het dorp.  De inrichting van de ruimte heeft invloed op 

veiligheidsgevoelens. Het ontwerp van de straten speelt hier bijvoorbeeld in mee. Denk daarbij aan 

natuurlijk toezicht door veel ramen die op de straatkant gericht zijn of veel open ruimte met overzicht. 

Mensen voelen zich onveiliger in gebieden met een dichtere bebouwing en plaatsen met veel afval 

(Larimian et al., 2020). Op lokaal niveau gaat het vaak over zaken als goede straatverlichting, veilige 

kruispunten en snelheidsbeperkingen (Zieuwents Belang, 2011). Ook kan men zich onveilig voelen als 

er een hoog misdaadcijfer is of als bewoners veel misdaden ervaren in hun dorp (Lariman et al., 2020). 

Naast het gevoel van veiligheid heeft ook economische veiligheid invloed op de sociale duurzaamheid. 

Hier speelt de vraag of een gemeenschap om kan gaan met economische schokken (Ballet, Bazin & 

Mahieu, 2020). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bewoners hun baan verliezen of lokale bedrijven failliet 

als gevolg van een (economische) crisis.  

Op het gebied van veiligheid liggen de meeste leefbaarheidsinitiatieven in Nederlandse dorpen op 

het gebied van verkeersveiligheid (Vermeij, 2015). Volgens onderzoek van Sociaal Planbureau 

Groningen gaat dit ook op voor Groningse dorpen (Sociaal Cultureel Planbureau Groningen, z.d.). 

Volgens Vermeij (2015) is dit omdat onveiligheid en sociale overlast vooral plaatsvinden in stedelijke 

Figuur 2.7: Dorpsbewoners bouwen bruggen in het Westerwoldse landschap 

Bron: Stichting Boermarke Essen en Aa’s, z.d. 
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context. Om economische veiligheid te waarborgen kan gedacht worden aan lokale initiatieven om een 

sociaal vangnet te creeëren (Kevane & Conning, 2002). Gemeenschappen nemen initiatieven om 

armeren te helpen door bijvoorbeeld de voedselbank open te houden of bepaalde diensten toegankelijk 

te maken (ibidem.).    

2.4. Synthese 

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de rol van burgerparticipatie in 

plannen. Omdat het initiatief van dorpsplannen bij de gemeenschap ligt gaat het verder dan 

participatieve planning. Dorpsplannen zijn daarom een vorm van gemeenschapsgestuurde planning: 

buiten de overheidskaders, door de dorpsgemeenschap. In dorpsplannen vertalen burgers van onderop 

hun wensen voor de toekomst van hun dorp. Dorpsplannen veranderen de planologische praktijk omdat 

traditioneel gezien de overheid een centrale rol speelt in de ruimtelijke ordening. In dorpsplannen 

komen dorpsbewoners met verschillende soorten initiatieven om de sociale duurzaamheid van hun dorp 

te bevorderen. Sociale duurzaamheid wordt hier gedefinieerd als het blijvende vermogen van een 

stad/dorp om te functioneren als een leefbare omgeving op de lange termijn. Sociale duurzaamheid is 

onderverdeeld in enerzijds sociale gelijkheid en anderzijds de duurzaamheid van de gemeenschap. Bij 

sociale gelijkheid gaat het om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen. Bij 

duurzaamheid van de gemeenschap kunnen verschillende dimensies worden onderscheiden: sociale 

interactie en sociale netwerken, stabiliteit van de gemeenschap, sense of place en trots en ten slotte 

veiligheid.  
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3. Methoden 

 

3.1. Inleiding 

In het theoretisch kader is de inhoud van het onderzoeksonderwerp uiteengezet. In dit hoofdstuk vindt 

een uitgebreide verantwoording plaats van de keuzes die zijn gemaakt in het onderzoeksproces. 

Allereerst is in de onderzoeksopzet uitgelegd hoe de gekozen methoden de centrale vraag en deelvragen 

beantwoorden. Daarna volgt een beschrijving van de onderzoekseenheden en de keuzes die daarbij 

gemaakt zijn. Bij de analysemethoden worden de twee onderzoeksmethoden in detail onderbouwd. In 

de operationalisering worden vervolgens de behandelde theorieën uit het theoretisch kader 

geoperationaliseerd naar codes en interviewvragen. Ten slotte is ook uitgelegd hoe de betrouwbaarheid 

en validiteit van het onderzoek zijn gewaarborgd. Het hoofdstuk eindigt met een stuk over kritische 

reflexiviteit. 

3.2. Onderzoeksopzet 

De centrale vraag van dit onderzoek ‘Op welke manier spelen sociale duurzaamheidsinitiatieven een 

rol in de inhoud van dorpsplannen?’ is beantwoord door gebruik te maken van twee kwalitatieve 

onderzoeksmethoden.  De inhoud van bestaande dorpsplannen is geanalyseerd met behulp van een 

inhoudsanalyse. Aanvullend is er gekozen voor het afnemen van interviews met experts. Deze 

methoden passen het beste bij de hoofdvraag om twee redenen. Allereerst is de hoofdvraag op zo’n 

manier gesteld dat de beantwoording daarvan in de regel beschrijvend van aard is. Er is immers geen 

hypothese die getoetst kan worden. Bovendien is er nog weinig geschreven over de inhoud van 

dorpsplannen. Bij deze twee kwalitatieve methoden kunnen resultaten een beschrijvende indruk geven 

van de inhoud van dorpsplannen Daarnaast is er ruimte voor inductieve uitkomsten en om de diepte in 

te gaan.  

Voor de eerste deelvraag (welke sociale duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden 

onderscheiden in de dorpsplannen?) zijn de verschillende initiatieven in de plannen ingedeeld per code 

in NVivo. In de resultaten kan zo worden ingegaan op de voornaamste vormen die de initiatieven 

aannemen en welke typen initiatieven het meeste voorkomen. Vervolgens werd in de interviews 

gevraagd naar welke thema’s en initiatieven de experts het meeste zien terugkomen en op welke manier. 

Voor de tweede deelvraag (hoe verhouden sociale duurzaamheidsinitiatieven zich tot de uitdagingen 

en problemen die worden aangestipt?) is er per plan bijgehouden welke thema’s er worden 

onderscheiden. Per thema is vervolgens gekeken naar welke uitdagingen en problemen worden 

aangestipt, evenals welke initiatieven/oplossingen daar het antwoord op zijn.  Vervolgens is gekeken 

naar hoe en of sociale duurzaamheidsinitiatieven in elk thema terugkomen of alleen bij specifieke 

thema’s. De derde deelvraag (in hoeverre spelen problemen in krimpdorpen als vergrijzing en krimp 

een rol bij het prioriteren van de verschillende typen sociale duurzaamheidsinitiatieven?) is net als de 
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eerste deelvraag op twee manieren beantwoord.  Allereerst is in de plannen gekeken of de specifieke 

problemen waar krimpdorpen mee te maken hebben als de onderliggende problemen worden gezien 

waar de sociale duurzaamheidsinitiatieven een antwoord op zijn. Vervolgens is ook gevraagd aan de 

experts of zij merken dat deze problemen spelen in de dorpen, en of die problemen ook de inhoud 

bepalen. Uiteindelijk zijn er ook initiatieven en problemen gevonden die niet van tevoren in het 

theoretisch kader uitgedacht zijn. Dit onderzoek heeft dan ook een ‘open blik’, er is immers vrij weinig 

bekend van de inhoud van dorpsplannen. De laatste deelvraag (Wat is de invloed van de sturing van 

overkoepelende dorpsorganisaties op de inhoud van de dorpsplannen?) is beantwoord aan de hand van 

de interviews. Deze deelvraag is later toegevoegd aan het onderzoek, omdat het tijdens de 

inhoudsanalyse opviel dat de thema’s tussen dorpen veel overeen komen. Er is daarom besloten om aan 

de experts van de overkoepelende verenigingen te vragen of zij bij het begeleiden van dorpen ook sturen 

op de inhoud.  

De voornaamste reden voor het gebruiken van twee methoden is dat ze elkaar kunnen aanvullen. 

Hoewel de inhoudsanalyse de diepte ingaat op de inhoud van dorpsplannen, leggen de interviews 

bredere trends breed die kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van de inhoudsanalyse. Volgens 

Bowen (2009) kan een gerichte inhoudsanalyse van documenten goed samengaan met interviews. De 

analyse van de  dorpsplannen legt ook de basis voor interviewvragen. Zo is er al eerder kwalitatief 

onderzoek gedaan waarbij interviewvragen zijn geformuleerd na de inhoudsanalyse. De onderzoekers 

hadden aanvullende vragen op basis van de inhoudsanalyse die zij in de interviews konden stellen 

(Bowen, 2009).  Het gebruik van meerdere methoden zorgt ook voor een grotere betrouwbaarheid van 

het onderzoek. In de wetenschap van de kwalitatieve methodologie wordt gesproken van triangulatie: 

het gebruiken van meerdere methoden, bronnen, onderzoekers en databronnen om de betrouwbaarheid 

van het onderzoek te bevorderen (Hay, 2016). Bij de analysemethoden zijn de twee methoden in meer 

diepgang behandeld.  

3.3. Onderzoekseenheden 

De dataverzameling is gedaan op twee manieren: een inhoudsanalyse van dorpsplannen en interviews 

met experts. Deze methoden zijn bij ‘analysemethoden’ in detail toegelicht. In deze paragraaf staan de 

onderzoekseenheden centraal: de dorpsplannen en de geïnterviewde experts.  

3.3.1. Dorpsplannen 

In dit onderzoek zijn 20 dorpsplannen van kernen die in Nederlandse krimp- of anticipeerregio’s  liggen 

inhoudelijk geanalyseerd. De ligging in een krimp- of anticipeerregio was het belangrijkste 

selectiecriterium. Een ander criterium was dat de plannen niet ouder mogen zijn dan 2014. Er is gekozen 

voor dorpen in deze gebieden omdat de sociale duurzaamheid hier op een specifieke manier onder druk 

staat. Er is sprake van krimp die gepaard gaat met vergrijzing en ontgroening: krimpdorpen zien het 

aandeel ouderen groter worden en het aandeel jongeren kleiner. Door krimp en schaalvergroting neemt 
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het draagvlak van voorzieningen af waardoor ze dreigen te sluiten. Ook hebben verenigingen te maken 

met afnemende ledenaantallen (Hospers, 2012; Meijer & Syssner, 2017; Rutgers-Zoet & Hospers, 

2018). Het is juist in deze dorpen dat bewoners de leefbaarheid en sociale samenhang zien afnemen 

(Steenbekkers & Vermeij, 2017). Volgens Steenbekkers & Vermeij (2017) is het beeld van teloorgang 

te somber omdat dorpsbewoners zich hier gezamenlijk inzetten om de sociale duurzaamheid te 

bevorderen. Dit wordt bevestigt door During et al. (2018), volgens hen zorgt de  krimp in deze gebieden 

er juist voor dat dorpsbewoners zelf initiatieven ondernemen om voorzieningen in stand te houden. De 

verwachting is daarom dat dorpsplannen de inzet van dorpsbewoners om de sociale duurzaamheid te 

bevorderen vertalen. Dorpsplannen zijn gevonden via websites van overkoepelende dorpsverenigingen 

(e.g. Groninger Dorpen, z.d.; Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, z.d.). Daarnaast zijn de 

zoektermen ‘dorpsplan’, ‘dorpsontwikkelingsplan’ en ‘dorpsvisie’ gebruikt op google. Bij elk 

dorpsplan is vervolgens gekeken of het dorp ligt in een zogeheten ‘krimpregio’ of ‘anticipeerregio’ (zie 

figuur 3.1 voor een overzicht). Krimpregio’s zijn gebieden waar de bevolking met minimaal 12,5% 

daalt tot 2040. In anticipeerregio’s krimpt de bevolking met minimaal 2,5% (Rijksoverheid, z.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bron: Rijksoverheid, z.d. 

Figuur 3.1: Overzicht van krimpregio’s en anticipeerregio’s in Nederland 
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Bij het selecteren van dorpsplannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met een 

evenwichtige verdeling per provincie. Uiteindelijk zijn er 5 plannen uit Gelderland, 4 plannen uit 

Groningen, 2 plannen uit Friesland, 2 plannen uit Zeeland, 3 plannen uit Limburg en 4 plannen uit 

Drenthe geanalyseerd. Voor Zeeland en Friesland was de beschikbaarheid van dorpsplannen minder 

goed. Veel dorpsplannen waren te oud om nog relevant te zijn voor dit onderzoek. Er zijn dan ook 

vooral plannen geanalyseerd die in 2015 of later zijn opgesteld. Figuur 3.2 geeft de locaties van de 

verschillende dorpen weer waarvan de plannen onderzocht zijn. De onderzochte dorpen hebben een 

inwonersaantal van tussen de 480 in de Groeve en 4310 in Burgh-Haamstede. Bijlage I bevat een 

uitgebreide tabel waarin alle onderzochte dorpsplannen staan met relevante informatie.   

 

Figuur 3.2: Locaties van de onderzochte dorpen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eigen bewerking van locatiedata in Arcgis Pro 
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3.3.2. Experts van overkoepelende dorpsorganisaties 

In dit onderzoek zijn 5 experts geïnterviewd (tabel 3.2). Er is gekozen voor experts van overkoepelende 

dorpsorganisaties om te interviewen. Omdat veel dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties zijn 

aangesloten krijgt de organisatie veel mee van de thema’s die in dorpen leven. Ze begeleiden het 

opstellen van dorpsplannen, geven advies en ondersteunen dorpen als zij bijvoorbeeld een initiatief 

willen opzetten. De verwachting is dat de experts vanuit hun rol als verbindende actor tussen dorpen en 

gemeente de problemen zien waar dorpen mee te maken hebben, welke initiatieven er in dorpen worden 

genomen. Omdat zij veel weten over de inhoud van dorpsplannen zijn deze interviews een goede 

aanvulling op de inhoudsanalyse. Ze kunnen inzicht geven in de inhoud van de dorpsplannen 

(deelvragen 1 t/m 3), maar ook welke rol zij spelen in de sturing daarvan (deelvraag 4).  

Tabel 3.1: Overzicht onderzochte dorpsplannen (uitgebreide versie: Bijlage I) 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van geanalyseerde dorpsplannen 
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Tabel 3.2: Overzicht van geïnterviewde respondenten 

 

De respondenten uit de vier verschillende provinciale organisaties zijn benaderd omdat er ook 

dorpsplannen zijn geanalyseerd uit die provincies. De respondent afkomstig van LVKK is benaderd 

vanuit de aanname dat een landelijke vereniging als aanvulling op de vier provinciale organisaties een 

meer algemeen en overkoepelend beeld kan geven van dorpsplannen. De contactgegevens van de vier 

respondenten van de provinciale organisaties zijn verkregen door eerst een mail te hebben gestuurd naar 

de organisatie zelf.  De contactgegevens van de respondent van de landelijke organisatie zijn verkregen 

via de scriptiebegeleider van dit onderzoek (sneeuwbal methode). De mail is opgesteld op basis van een 

aantal punten die Hay (2016) noemt: een introductie van de onderzoeker en het onderzoek, hoe de 

contactgegevens van de respondent verkregen zijn, de reden dat hun bijdrage een waardevolle 

toevoeging kan zijn en een inschatting van de tijd en de locatie van het interview. Door van tevoren de 

verwachtingen van het onderzoek duidelijk te maken voelt de respondent zich meer op zijn gemak en 

verloopt het interview beter (Hay, 2016). Alle vijf de benaderde respondenten hebben gereageerd en 

stemden in met het interview.  

3.4. Analysemethoden 

De twee gebruikte methoden in dit onderzoek (inhoudsanalyse en expertinterviews) worden in deze 

paragraaf uitgebreid beschreven en onderbouwd. Beide methoden worden achtereenvolgens behandeld.  

3.4.1. Inhoudsanalyse 

Er zijn verschillende vormen van inhoudsanalyse (Content Analysis). Voor dit onderzoek is gekozen 

voor een gerichte inhoudsanalyse (Directed Content Analysis) met ruimte voor inductieve vorming van 

aanvullende codes. Er is gezocht naar het antwoord op een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag. Er 

is hiervoor al een theoretisch kader geschreven waar verschillende codes uitkomen. Die codes komen 

voort uit het literatuuronderzoek en hierop is gericht gelet bij de analyse. Bij de conventionele 

inhoudsanalyse wordt er voor de analyse niet gebruik gemaakt van een analyseschema met codes. De 

codes komen puur voort uit de analyse. De conventionele inhoudsanalyse is vooral een inductieve 

methode. De gerichte inhoudsanalyse is meer deductief vanwege de voorafgaande analyse (Hsieh & 

Shannon, 2005). Volgens van Staa en de Vries (2014) is de gerichte inhoudsanalyse een wat meer 

deductieve methode binnen de kwalitatieve methoden. Zij contrasteren het met de Grounded Theory 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van respondenten 
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waarbij theorie puur inductief gevormd wordt. Volgens van Staa en de Vries (2014) is de Directed 

Content Analysis een deductieve kwalitatieve methode omdat er van tevoren al codes worden bedacht. 

Deze vorm van inhoudsanalyse past bij dit onderzoek omdat er vanuit het construct ‘sociale 

duurzaamheid’ al verschillende dimensies en soorten initiatieven zijn gevonden in de 

(wetenschappelijke) literatuur. Omdat de inhoud van dorpsplannen weinig onderzocht is moet er ook 

ruimte zijn voor inductieve codevorming.  

De inhoudsanalyse die is uitgevoerd is dus een combinatie van een gerichte inhoudsanalyse en 

een conventionele: de vooraf gevormde codes kunnen worden aangevuld door inductief gevormde 

codes (Duriau, Reger & Pfarrer, 2007). De aanpak van de gerichte inhoudsanalyse voor dit onderzoek 

kan in twee stappen worden omschreven. De eerste stap is om de dorpsplannen te lezen en daarbij op 

zoek te gaan naar de verschillende sociale duurzaamheidsinitiatieven. Om dat te doen wordt er een 

codeschema gecreëerd in NVivo op basis van de geoperationaliseerde codes in dit methodehoofdstuk 

(zie codeschema). Vervolgens worden de dorpsbestanden ingeladen in NVivo en worden ze gelezen. 

Tijdens het lezen zullen de sociale duurzaamheidsinitiatieven toebedeeld worden aan de code waar ze 

het beste bij passen. NVivo is geschikt voor inhoudsanalyse omdat codes overzichtelijk in een 

codeboom kunnen worden geplaatst (Leech & Onwuegbuzie, 2011). Een voordeel van de gerichte 

inhoudsanalyse is dat er naast de vooraf geformuleerde codes ook nieuwe codes kunnen opborrelen uit 

de analyse (Hsieh & Shannon, 2005). Die codes worden dan toegevoegd aan de codeboom in NVivo 

waarvan een uiteindelijke versie in de bijlagen verschijnt. De tweede stap is het maken van een 

basisindeling voor elk dorpsplan. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord: ‘wie zijn de 

opstellers?’, ‘wat is de reikwijdte van het document?’ ,‘welke problemen, uitdagingen en 

ontwikkelingen worden aangestipt’ en ‘welke oplossingen en initiatieven zijn daar het antwoord op?’. 

Op deze manier wordt er een overzichtelijke samenvatting voor elk dorpsplan gemaakt. Voor elk 

dorpsplan is dan namelijk duidelijk samengevat wat de problemen zijn en welke oplossingen daarvoor 

worden gekozen. Inhoudsanalyse is al vaker gebruikt in onderzoek naar lokale planning. Zo hebben 

Afzalan en Evans-Cowley (2015) de methode gebruikt om teksten op burgerfora te analyseren van dorp- 

en wijkverenigingen. Bickerstaff en Walker (2001) gebruiken een gerichte inhoudsanalyse van lokale 

transportplannen om te kijken naar participatieprocessen. Zij gebruiken een lijst van vooraf opgestelde 

codes die uit de literatuur naar voren komen.  

 Bowen (2009) bespreekt een aantal voordelen en nadelen van het doen van een inhoudsanalyse. 

Allereerst is het een efficiënte methode: het is minder tijdsintensief dan andere onderzoekmethoden. 

Het hangt wel af van hoeveel documenten er bestudeerd worden en hoe lang die documenten zijn. Het 

tweede voordeel is de beschikbaarheid van documenten. Dorpsplannen kunnen gevonden worden op 

internet. Dit maakt de methode zeer geschikt in tijden van COVID-19 terwijl het lastig kan zijn om 

respondenten voor je onderzoek te vinden. Ten derde zijn bestaande documenten niet gevoelig voor de 

invloed en reactiviteit van het onderzoeksproces. Mensen die geïnterviewd worden kunnen bijvoorbeeld 
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wenselijke antwoorden geven en voelen zich niet altijd helemaal op hun gemak. Documenten geven 

voor iedereen dezelfde informatie, de interpretatie kan wel verschillen. Ten slotte zijn 

beleidsdocumenten gedetailleerd, terwijl antwoorden en observaties soms vaag kunnen zijn. 

Dorpsplannen zijn niet allemaal gedetailleerd, waardoor het soms alsnog zoeken is naar de kern van een 

hoofdstuk. Er zijn ook nadelen aan het doen van inhoudsanalyse. De meeste documenten zijn niet 

gemaakt voor het doen van onderzoek. Ze zijn vaak bedoeld als beleidsinstrumenten en kunnen daarom 

vaag zijn of hebben een slechte onderbouwing. Het is daarom belangrijk om bij dorpsplannen die vage 

formuleringen hebben geen dingen zelf in te vullen (ze zullen wel dit bedoelen). Aan de andere kant 

kunnen documenten soms ook slecht bereikbaar zijn, waardoor niet alle beschikbare documenten 

gevonden kunnen worden. Dit was het geval bij het vinden van recente dorpsplannen uit Zeeland en 

Friesland. Ten slotte kan er een bias zitten in de selectie van documenten. De onderzoeker heeft immers 

nooit een neutrale blik en maakt zelf de selectiecriteria. Naar verwachting zal deze bias ook bij dit 

onderzoek kunnen optreden. Zo zouden bijvoorbeeld alleen korte dorpsplannen worden gekozen omdat 

deze sneller en gemakkelijker te lezen zijn. Met de mogelijkheid van deze bias in het achterhoofd zijn 

uiteindelijk zowel langere als kortere documenten geselecteerd om een zo compleet mogelijk beeld te 

krijgen van de verschillende soorten plannen.  

3.4.2. Interviews 

Een aanvullende methode die is gebruikt in dit onderzoek is het uitvoeren van interviews met experts 

van overkoepelende verenigingen. Volgens Bowen (2009) kunnen aanvullende interviews de 

uitkomsten van de eerder uitgevoerde inhoudsanalyse bevestigen en uitbreiden. In dit onderzoek kunnen 

de uitkomsten worden bevestigt als de experts dezelfde thema’s identificeren als uit de inhoudsanalyse 

zijn gekomen. De resultaten kunnen worden uitgebreid doordat de experts extra inzicht geven in hoe zij 

de inhoud interpreteren en hoe zij die sturen vanuit hun organisatie. Er is gekozen voor 

semigestructureerde interviews. Semigestructureerde interviews laten ruimte vrij voor de respondent 

om af te wijken van de vragenlijst van de onderzoeker  (Hay, 2016). Omdat er nog weinig literatuur is 

over de inhoud van dorpsplannen biedt een semigestructureerde vragenlijst ruimte voor thema’s waar 

nog geen rekening mee is gehouden bij het opstellen van de vragenlijst. Zo kan de respondent vertellen 

over sociale duurzaamheidsinitiatieven waar nog niet naar gevraagd is. Ook is er de ruimte voor de 

experts om vrij te vertellen over hoe zij de inhoud al dan niet sturen. De interviewvragen zijn  

geformuleerd op basis van de uitkomsten van de inhoudsanalyses.  

3.5. Operationalisering 

Nu duidelijk is hoe de twee onderzoeksmethoden de hoofdvraag beantwoorden en wat de 

onderzoekseenheden zijn, wordt de precieze invulling van de methoden hier ingevuld. De begrippen uit 

het theoretisch kader (met name concepten over sociale duurzaamheid) worden geoperationaliseerd 

naar codes en interviewvragen. Deze codes zijn in het analyseschema opgenomen (tabel 3.3) en de 

interviewvragen worden opgenomen in de topic-list (Bijlage II).  
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3.5.1. Codes inhoudsanalyse 

Sociale duurzaamheidsinitiatieven zijn in het theoretisch kader onderscheiden in twee dimensies: 

sociale gelijkheid en duurzaamheid van de gemeenschap. Initiatieven op het gebied van sociale 

gelijkheid kunnen geoperationaliseerd worden naar drie categorieën die uit de literatuur naar voren 

komen. Allereerst is er de code ‘voorzieningen in stand houden’. Dit zijn initiatieven die erop gericht 

zijn om voorzieningen te behouden of gebruik ervan te stimuleren (Dempsey et al., 2012; Vermeij, 

2015). Ten tweede gaat het over de bereikbaarheid van die voorzieningen. geoperationaliseerd naar 

‘mobiliteit van ouderen en jongeren’. Dit zijn initiatieven die voorzieningen bereikbaar houden voor 

mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen (Greenfield et al., 2015) of jongeren (During et al., 2018). 

Ten slotte kunnen ook initiatieven op het gebied van snel internet en glasvezel worden onderscheiden, 

deze zijn geoperationaliseerd naar de code ‘Snel Internet of Glasvezel’ (Salemink et al., 2017).  

 Initiatieven op het gebied van duurzaamheid van de gemeenschap kennen een aantal dimensies 

waaronder verschillende initiatieven kunnen worden onderscheiden. Allereerst zijn er initiatieven die 

gericht zijn sociale interacties en netwerken. Initiatieven gericht op het creëren van publieke  ruimtes 

in zowel binnen- en buitenlucht vallen hier onder de code ‘ontmoetingsplaatsen’ (Moulay et al., 2017). 

Daarnaast is de code ‘sociale activiteiten organiseren’ een operationalisering van activiteiten die gericht 

zijn op sociale interacties en het stimuleren van sociaal kapitaal (During et. Al, 2015). Vervolgens zijn 

initiatieven die zich specifiek richten op het stimuleren van het verenigingsleven geoperationaliseerd 

onder de code ‘Verenigingsleven stimuleren’. In het theoretisch kader werd al duidelijk dat 

verenigingen een belangrijke rol spelen voor de sociale duurzaamheid (Forrest & Kearns, 2001). 

Initiatieven die gericht zijn op de tweede dimensie, stabiliteit van de gemeenschap, hebben vooral te 

maken met het levensloopbestendig maken van woningen voor ouderen en het realiseren van voldoende 

woningen voor starters (Dempsey et al., 2011; De Vries & Lekkerkerker, 2014). Deze dimensie is 

geoperationaliseerd naar twee codes. ‘Levensloopbestendigheid’ voor initiatieven die gericht zijn op 

ouderen die in hun huis kunnen blijven wonen of het dorp niet hoeven te verlaten. Daarnaast is er de 

code ‘jongeren en starterswonigen’, wat een operationalisatie is van initiatieven die gericht zijn op het 

behouden van jongeren en het aanbieden van goede huisvesting voor deze groep. De derde dimensie, 

sense of place en trots is geoperationaliseerd naar één gelijknamige code. Hieronder vallen alle 

initiatieven die gericht zijn op het versterken van de lokale identiteit om zo een grotere sense of place 

of trots te bevorderen (Bradley, 2018; During et. Al., 2018, Webb, 2014). Als er in de dorpsplannen 

duidelijk verschillende typen terugkomen zullen die later worden toegevoegd. Voor de laatste dimensie, 

veiligheid, zijn in het theoretisch kader twee verschillende soorten veiligheid gevonden die een rol 

kunnen spelen. De vorm die het meest verwacht wordt heeft de code ‘verkeersveiligheid’ (Vermeij, 
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2015). Daarnaast is er  de code ‘economische veiligheid’ voor de tweede categorie initiatieven (Ballet 

et al., 2020; Kevane & Conning, 2002).  

 

3.5.2. Topiclijst interviews 

Voor de interviews is een topiclijst opgesteld op basis van de resultaten van de inhoudsanalyse en 

bekende theorie (Bijlage II). Omdat er geen eerdere interviews zijn uitgevoerd op dit thema kunnen 

gemaakte keuzes niet onderbouwd worden vanuit bestaande onderzoeken. Het eerste onderdeel (topic) 

is de kennismaking en het vragen om consent. In dit gedeelte van het interview wordt de respondent op 

zijn gemak gesteld en leert de respondent de onderzoeker kennen en andersom. Hier wordt ook 

toestemming gevraagd om het interview op te nemen. Dit gebeurt bewust na het voorstellen zodat de 

respondent zich niet direct overvallen voelt (Hay, 2016). Het is belangrijk om bij wetenschappelijk 

onderzoek transparant en duidelijk te communiceren met de respondent wat er met de data gebeurt die 

verkregen is uit het interview (ibidem.). Daarom ook de mededeling dat de data veilig bewaard wordt 

en alleen voor het onderzoek wordt gebruikt. Anonimiteit is gegarandeerd zodat de geïnterviewde zo 

vrijuit mogelijk kan spreken. Het tweede onderwerp gaat over de rol van de overkoepelende organisatie 

bij dorpsplannen. Er is eerst gevraagd naar de rol bij dorpsplannen in het algemeen om vervolgens meer 

gericht te vragen welke rol zij bij de inhoud spelen (trechtermethode). Op deze manier is getracht de 

vierde deelvraag ‘Wat is de invloed van de sturing van overkoepelende dorpsorganisaties op de inhoud 

van de dorpsplannen?’ te beantwoorden. Over dit thema is weinig theorie bekend. Wel wordt in de 

interviews vermeld dat het opvalt dat sommige dorpsorganisaties bijvoorbeeld een stappenplan hebben 

(e.g. Dorpshuizen en kleine kernen Gelderland, z.d.). Eerst wordt het resultaat gedeeld dat veel 

dorpsplannen dezelfde thema’s aandragen. Vanuit hier is gevraagd of overkoepelende organisaties ook 

een rol spelen bij het bepalen van de thema’s en de inhoud daarvan. Het derde onderwerp gaat over de 

inhoud van dorpsplannen. Op basis van de resultaten van het onderzoek is gevraagd of zij dezelfde 

thema’s en initiatieven tegenkomen in de dorpsplannen en op welke manier. Zo kunnen de aanvullende 

interviews zorgen voor bevestiging of aanvulling van de resultaten omtrent de eerste deelvraag (Bowen, 

Tabel 3.3: Analyseschema inhoudsanalyse 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van literatuur uit het theoretisch kader 
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2009). Vervolgens kunnen de aanvullende interviews ook de resultaten omtrent de tweede en derde 

deelvraag bevestigen of aanvullen. Daarvoor wordt gevraagd naar of de respondent ook dezelfde 

uitdagingen en problemen tegenkomt in dorpen en of die ook aansluiten bij de problemen die typisch 

zijn voor krimpdorpen (e.g. Hospers 2012; Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Het interview wordt 

afgesloten met de mogelijkheid voor de respondent om nog vragen te stellen aan de onderzoeker. Bij 

het afsluiten wordt het nut van de bijdrage van de respondent benadrukt. Op deze manier is het voor de 

respondent duidelijk dat zijn antwoorden meerwaarde hebben voor het onderzoek (Hay, 2016).  

3.6. Betrouwbaarheid en validiteit  

Betrouwbaarheid van onderzoek gaat over de kwaliteit van de verzamelde data. Bij een betrouwbare 

inhoudsanalyse is de kwaliteit van de analyse over het gehele onderzoek constant (Potter & Levine-

Donnerstein, 1999). Volgens Potter en Levine-Donnerstein (1999) bestaat deze betrouwbaarheid uit 

stabiliteit, reproduceerbaarheid en accuraatheid. Stabiliteit gaat over de mate waarin de uitkomsten van 

het onderzoeksproces onveranderlijk zijn over tijd.  Reproduceerbaarheid gaat over in hoeverre de 

resultaten veranderlijk zijn onder verschillende omstandigheden en op verschillende locaties. 

Accuraatheid is vooral van toepassing wanneer verschillende onderzoekers aan hetzelfde onderzoek 

werken en gaat over in hoeverre de verschillende onderzoekers de gezette codeerstandaard hanteren. 

Om stabiliteit en reproduceerbaarheid te bevorderen is consistentie van de onderzoeksmethode 

belangrijk. Dit betekent dat de onderzoeksmethode op alle dorpsplannen hetzelfde wordt toegepast. Om 

de data zo betrouwbaar mogelijk te maken is gebruik gemaakt van een analyseschema. Dit 

analyseschema is in elk document op dezelfde manier gebruikt om thema’s te identificeren.   

Bij validiteit gaat het om de vraag of je daadwerkelijk onderzoekt wat je wilt onderzoeken. 

Daarvoor kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit 

gaat over de toepassing van een correct onderzoeksplan (Scheepers, Tobi & Boeije, 2016). Dit wordt 

gewaarborgd door zoveel mogelijk verschillende, relevante bronnen te gebruiken voor de 

verantwoording van gemaakte keuzes. In dit methodehoofdstuk worden alle keuzes ook zo goed 

mogelijk onderbouwd. De literatuur die is gebruikt is grotendeels wetenschappelijke peer-reviewed 

literatuur van verschillende tijdschriften. Het analyseschema wordt in dit hoofdstuk ook onderbouwd 

met relevante bronnen. Externe validiteit gaat over in hoeverre de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd 

kunnen worden naar de ‘echte’ wereld. Goede externe validiteit zorgt ervoor dat wetenschappelijk 

onderzoek ook toepasbaar is op andere schaalniveaus (ibidem.). Op kwalitatief onderzoek is binnen de 

externe validiteit vooral de ecologische validiteit van toepassing.  Dit gaat over de reikwijdte van het 

onderzoek en over da mate waarin resultaten toepasbaar zijn op andere casussen. Het is goed om bewust 

te zijn van het feit dat er in dit onderzoek maar een beperkt aantal dorpsplannen geanalyseerd zijn. Er 

kunnen verschillen zijn met andere dorpsplannen die niet onderzocht zijn. Hierdoor is het lastig om 

resultaten met zekerheid te generaliseren naar bijvoorbeeld ‘alle’ dorpsplannen of dorpsplannen in het 

algemeen. Wel kunnen de resultaten interessant zijn om te vergelijken met de resultaten van andere 
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studies. Men zou kunnen voortbouwen op dit werk en nog meer dorpsplannen onderzoeken of een ander 

aspect van de plannen onderzoeken.  

3.7. Kritische reflexiviteit 

Bij kritische reflexiviteit gaat het over het bewust zijn van de sociale positie van de onderzoeker en om 

daar op te reflecteren (Hay, 2016). De onderzoeker staat namelijk nooit los van de wereld die zij 

onderzoekt: zij maakt deel uit van die wereld. De positie van de onderzoeker wordt bepaald door 

verschillende persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld politieke opvattingen, religie, 

(geloofs)overtuiging, gender, seksualiteit, huidskleur, sociaaleconomische status en geografische 

locatie. De onderzoeker kan ook persoonlijke banden hebben met wat of wie hij onderzoekt. Deze 

researcher positionality kan zorgen voor een onbewuste bias in het onderzoek (Holmes, 2020). Voor 

het doen van een inhoudsanalyse kan dit betekenen dat bepaalde resultaten anders geïnterpreteerd 

worden vanwege de overtuigingen van de onderzoeker. Bij interviews kan er een verschil zijn in de 

sociale positie tussen de onderzoeker en de onderzochte. Hierdoor kunnen geïnterviewden anders 

antwoorden dan zij zouden doen bij mensen in dezelfde sociale positie. Ten slotte is het produceren van 

kennis door het schrijven van een scriptie een middel van macht (Hay, 2016). Wanneer veel mensen de 

scriptie lezen zullen zij een bepaald beeld krijgen over de inhoud van sociale duurzaamheid in 

dorpsplannen.  

 Voor dit onderzoek is geografische locatie van de onderzoeker relevant. De onderzoeker komt 

zelf niet uit een krimpdorp maar woont in de stad Utrecht.  Omdat de geïnterviewde respondenten 

allemaal uit een dorp komen zullen zij misschien een positief beeld van dorpen proberen te schetsen. 

Omdat het in dit onderzoek gaat over krimpdorpen kan namelijk de misvatting ontstaan dat krimpdorpen 

door de onderzoeker als een ‘probleem’ of als iets negatiefs worden beschouwd. Het is daarom 

belangrijk om tijdens de interviews duidelijk te maken dat er verdiept is in de praktijk van dorpsplannen. 

Er is bij de woordkeuze nagedacht om niet onterecht een negatief beeld neer te zetten. Daarnaast kan er 

een verschil zijn tussen de onderzoeker en de respondent in academisch taalgebruik. In het onderzoek 

worden academische termen gebruikt die de respondenten in de praktijk misschien niet gebruiken. Bij 

het begrip ‘sociale duurzaamheid’ hebben zij misschien niet direct een beeld omdat ze niet uit de 

academische wereld komen. Er is daarom bij de interviews zo goed mogelijk uitgelegd wat er wordt 

verstaan onder sociale duurzaamheid. Er worden eventueel voorbeelden genoemd. Een nadeel daarvan 

is dat voorbeelden het gesprek kunnen sturen. Ten slotte zijn de respondenten hoogopgeleid en hebben 

een belangrijke positie binnen hun organisatie. Er kan een verschil in kennis ontstaan doordat de 

respondenten dichter op de praktijk staan. Er is daarom zoveel mogelijk ruimte in het interview voor de 

inbreng van de respondent.  
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4. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek behandeld. Op basis van de 

codeboom die uit de analyse in NVivo is gekomen wordt de inhoud van de dorpsplannen per thema 

toegelicht (Bijlage III). Dit gebeurt op volgorde van hoe vaak een bepaalde code is voorgekomen in de 

plannen. Op basis van de resultaten in dit hoofdstuk kunnen de verschillende deelvragen beantwoordt 

worden in de conclusie. Dit hoofdstuk begint met een algemene beschrijving van de onderzochte 

plannen. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud van de meest voorkomende codes. Ten slotte 

wordt gekeken naar de sturing door dorpsorganisaties.  

4.1. Algemene beschrijving van de inhoud  

Voor dit onderzoek zijn 20 dorpsplannen van dorpen gelegen in krimp- en anticipeerregio’s 

geanalyseerd. Een eerste bevinding na het analyseren van de dorpsplannen is dat er veel diversiteit is in 

de lengte en in hoe concreet de plannen zijn. Er bestaat geen ‘standaard dorpsplan’. Wel komen de 

thema’s die in de dorpsplannen worden behandeld veelal met elkaar overeen. De thema’s wonen, zorg, 

voorzieningen en buitengebied/groen komen in bijna alle plannen voor. Qua lengte verschillende 

dorpsplannen van elkaar. Het dorpsplan van de Drentse dorpen Sleep-Diphoorn telt bijvoorbeeld 8 

pagina’s (Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, 2019) en is qua inhoud meer een opsomming van wensen en 

prioriteiten dan een uitgebreid plan. Dit terwijl het plan van het Gelderse Noordijk met 44 pagina’s een 

stuk uitgebreider was. In dit plan volgt duidelijk een oplossing uit een probleemstelling. De oplossing 

wordt ook nog heel concreet gemaakt met het onderdeel ‘actiepunten’. Dit plan lijkt hierdoor meer op 

een professionele omgevingsvisie. (Noordijks belang, 2019).  Een ander voorbeeld is het dorpsplan van 

Ven-Zelderheide, die heel uitgebreid per initiatief de partners, prioriteit en kartrekkers identificeert 

(Dorpsbelangen Ven-Zelderheide, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Uitsnede het dorpsplan van Ven-Zelderheide 

Bron: Dorpsraad Ven-Zelderheide, 2018, p.18 
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Dit sluit aan bij de eerdere bevinding van Meijer en Ernste (2019) dat dorpsplannen qua vorm 

en inhoud zeer uiteen lopen. De lengte van de dorpsplannen loopt van 6 tot 44 pagina’s (gemiddeld 27). 

Ook verschillen de dorpsplannen in reikwijdte. De meeste dorpsplannen zijn van toepassing op één 

dorp. Er zaten ook dorpsplannen tussen die betrekking hebben op twee dorpen, zoal die van Sleen-

Diphoorn en Burgh-Haamstede (Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, 2019; Dorpsraad Burgh-Haamstede, 

2017). Er is zelfs één plan geanalyseerd waarin meerdere kleine kernen in de achterhoek samen een 

visie hebben opgesteld en dezelfde thema’s behandelen (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020) De 

tijdshorizon verschilt ook per document. Er zijn 11 plannen die met een tijdshorizon van 10 of meer 

jaar echt een ‘visie’ neerzetten (e.g. Vereniging contact Barchem, 2016). Bij 9 plannen was de 

tijdshorizon minder duidelijk: ze zijn meer gericht op het hier en nu (e.g. Dorpsraad Wedde, 2016). 

Bijlage I bevat een schematisch overzicht van alle onderzochte dorpsplannen op basis van reikwijdte, 

aantal inwoners van de kern(en), planhorizon, aantal pagina’s, de provincie waarin de kern gelegen is 

en een link naar de website waar het plan te vinden is.  

Tabel 4.1: Overzicht van de onderzochte dorpsplannen, ingedeeld per provincie  

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van onderzochte dorpen 

 

4.2. Sociale duurzaamheidsinitiatieven  

In de 20 dorpsplannen zijn in totaal 303 verschillende initiatieven gevonden op het gebied van sociale 

duurzaamheid. Het is de vraag in hoeverre al deze voornemens ook echt ‘initiatieven’ zijn. Het verschilt 

nogal hoe concreet dorpsplannen zijn. Het verschilt per thema en per dorpsplan hoe concreet een 

initiatief is. Soms is het meer een wens of een algemene maatregel die genoemd wordt. Soms is het 
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initiatief bijvoorbeeld dat iets onderzocht gaat worden, zoals bijvoorbeeld in het dorpsplan van Barchem 

en Zwiep over het behoud van het dorpshuis: 

 

“De uitdaging is om de activiteiten en de functie van het dorpshuis te behouden en alternatieve 

financiële mogelijkheden te onderzoeken” 

 (Vereniging Contact Barchem, 2017, p. 15) 

 

Soms zijn de initiatieven een stuk concreter, zoals in de dorpsvisie van Uithuizermeeden:  

 

“Realisatie van een kleinschalig en toekomstbestendig gezondheidscentrum, waarin verschillende 

gezondheidsdiensten zijn verzameld (huisarts, fysio, apotheek etc) in één gebouw” 

             (Leefbaar Meij, 2015, p. 18) 

 

Uit de analyse in NVivo is een codeboom gekomen met alle verschillende categorieën sociale 

duurzaamheidsinitiatieven die in de plannen onderscheiden zijn (zie bijlage III). In dit hoofdstuk zijn 

de 7 categorieën sociale duurzaamheidsinitiatieven die in meer dan de helft van de plannen voorkomen 

uitgebreid behandeld. Dit gebeurt op volgorde van de hoeveelheid dorpsplannen waar deze type 

initiatieven in voorkomen. Vervolgens zijn er twee overige veelvoorkomende categorieën sociale 

duurzaamheidsinitiatieven besproken.   

 

Figuur 4.2: Staafdiagram van de meest voorkomende thema’s in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte staafdiagram op basis van verkregen data 
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Er zijn twee categorieën toegevoegd aan de codeboom, één categorie uit de operationalisering 

kwam niet terug en één categorie is opgesplitst.  De twee categorieën sociale duurzaamheidsinitiatieven 

die zijn toegevoegd zijn ‘meerdere culturen’ en ‘welkom voor nieuwe inwoners’. De code meerdere 

culturen is drie keer toegekend en dit omvat initiatieven om mensen van andere culturen, in het 

bijzonder statushouders en vluchtelingen een plek te geven binnen het dorp. Zo wordt in de dorpsvisie 

van Uithuizermeeden het volgende initiatief genoemd:  

 

“Alle lege woningen voor vluchtelingen” 

    (Leefbaar Meij, 2015, p.8)  

 

De code ‘welkom voor nieuwe inwoners’ omvat een aantal initiatieven in drie dorpsplannen 

om nieuwe inwoners welkom te heten doormiddel van een cadeau of extra informatie. Het creëren van 

een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap is een manier om de sociale duurzaamheid te 

bevorderen (Kohon, 2018). In gebieden waar bevolkingskrimp een probleem is lijken bewoners dus 

actief bezig te zijn met het verwelkomen van nieuwe inwoners. Eén van de respondenten zag dit ook 

vaker terug in Gelderse dorpsplannen (Respondent 1, Consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen 

Gelderland). In het Gelderse Zieuwent krijgen nieuwe inwoners een zogeheten ‘Zieuwent-Box’ met 

informatie en welkomstcadeaus (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020, p.23). Misschien dat bij een grotere 

selectie van dorpsplannen dit type initiatief dan ook vaker terug zou kunnen komen. Een goed voorbeeld 

van zo’n initiatief uit de dorpsvisie van Genhout:  

 

“Eén van de initiatieven op dat gebied in Genhout is het Welkomsttasje dat nieuwe bewoners 

krijgen aangeboden” 

                    (Burgerinitiatief Genhout, 2020, p.15) 

  

Omdat deze initiatieven geen significante rol speelden in de rest van de dorpsplannen zijn deze 

verder niet behandeld. De reden dat ze hier wel worden meegenomen is om te laten zien dat de 

operationalisering bij dit type onderzoek nooit sluitend is. Door een ‘open blik’ toe te passen is er ook 

ruimte voor het inductief toevoegen van nieuwe codes. Verder werd economische veiligheid ook 

meegenomen in de operationalisering: dat gaat om initiatieven die bestaanszekerheid of een sociaal 

vangnet opzetten of verbeteren. In geen van de dorpsplannen kwamen initiateven naar voren die dit 

beogen. Ten slotte is de code ‘mobiliteit van ouderen en jongeren’ opgesplitst naar twee verschillende 

categorieën. De meeste initiatieven rondom mobiliteit waren gericht op ouderen. De categorie jongeren 

is daarom in de code ‘mobiliteit andere groepen’ meegenomen. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook de 

mobiliteit van mensen met een handicap. 
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4.2.1. Levensloopbestendigheid  

Het meest voorkomende thema in de 20 onderzochte dorpsplannen is levensloopbestendigheid. In 18 

van de 20 dorpsplannen is levensloopbestendigheid 49 keer genoemd in de vorm van een maatregel, 

wens of initiatief. Ook uit de interviews bleek dat levensloopbestendigheid een belangrijk thema is voor 

dorpen. Levensloopbestendigheid is een vorm van sociale duurzaamheid die het beste past bij stabiliteit 

van de gemeenschap. De stelling van Dempsey et al. (2011) dat het hier gaat om residentiële stabiliteit 

sluit aan bij de bevindingen van de inhoudsanalyse. Vrijwel alle levensloopbestendigheidsinitiatieven 

hadden als doel om ouderen langer in het dorp te kunnen laten wonen (tabel 4.2).  

 

Tabel 4.2: Voorbeelden van Levensloopbestendigheidsinitaitieven in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 

 

Meestal gebeurt dit in de vorm van het realiseren van levensloopbestendige woningen. Dit 

houdt in dat ‘woningen zo worden gebouwd of aangepast dat bewoners erin kunnen blijven wonen als 

hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of handicap’ (Genootschap 

Onze Taal, 2011). Dit sluit aan bij de literatuur over de inhoud van Engelse dorpsplannen: er is vaak 

veel aandacht voor inclusiviteit: woningen moeten voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar zijn (Parker 

& Salter, 2017). Dit blijkt ook uit de initiatieven in de Nederlandse dorpsplannen, bijvoorbeeld de 

dorpsvisie van Genhout: 

 

“Bewoners kiezen er voor om hun eigen woning levensloopbestendig te maken, bijvoorbeeld door in 

een eengezinswoning een traplift te installeren, een inloopdouche op de begane grond te maken en 

eventueel daar ook een ruimte als slaapkamer in te richten” 

    (Burgerinitiatief Genhout, 2020, p. 22) 

 

In bovenstaand voorbeeld gaat het om het aanpassen van woningen. In veel van de plannen gaat 

het ook om het realiseren van nieuwe levensloopbestendige woningen. In het Friese Anjum moeten die 

woningen op de plaats van een voormalige brandweerkazerne komen: 

 

“Sloop van de “oude brandweerkazerne” aan de Holdingastrjitte en realisatie van zorgwoningen van 
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kleinschalige omvang” 

                  (Dorpsbelang Anjum, 2020, p. 13) 

 

De levensloopbestendigheid is niet alleen gericht op het bouwen of aanpassen van woningen 

specifiek. In een enkel geval willen de bewoners zelfs technologische middelen zoals camera’s en 

sensoren gaan inzetten om ouderen te kunnen monitoren in hun eigen huis om mensen langer zelfstandig 

thuis te laten wonen (zie Dorpsvisie Gees: Plaatselijk Belang Gees, 2016, p. 25). Het gaat in 

verschillende plannen ook over het organiseren van zorg zodat ouderen de zorg in hun eigen dorp 

kunnen krijgen en daardoor niet weg hoeven naar een grotere kern. In de dorpsvisie van Wedde wordt 

een initiatief genoemd waarbij bewoners zelf kleinschalige zorg aan elkaar bieden:  

 

“Op initiatief van dokter Berg is de Stichting Wedde dat ’t lukt opgericht. Deze Stichting heeft als doel 

de organisatie van de zorg voor en door de inwoners van Wedde en Wedderveer zo te organiseren, dat 

ouderen echt comfortabel oud kunnen worden en in het dorp kunnen blijven wonen.” 

        (Dorpsraad Wedde, 2016, p. 11) 

 

Levensloopbestendigheidsinitiatieven zijn er dus veel in dorpsplannen. Maar voor welke 

problemen zijn deze initiatieven een oplossing? Wat blijkt is dat er verschillende problemen worden 

genoemd die aan elkaar gerelateerd zijn. Allereerst wordt vaak vergrijzing in het algemeen genoemd. 

Dit is een probleem dat kenmerkend is voor krimpgebieden (Hospers, 2012). In alle onderzochte 

plannen werd vergrijzing op de een of andere manier genoemd als een uitdaging of ontwikkeling. Zo 

wordt in het dorpsplan van Zieuwent uitgelegd dat er door vergrijzing meer vraag is naar zorg 

(Zieuwents Belang, 2015). Daarnaast wordt ook genoemd dat ouderen willen blijven wonen in hun 

eigen dorp. Door afnemende zorgvoorzieningen of het niet beschikbaar zijn van geschikte woningen is 

er de angst dat ze naar een ander dorp of stad moeten verhuizen voor een verzorgingstehuis. Het 

interview met de voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen bevestigde dit beeld:  

 

“Maar het is net zo voor ouderen, mensen die hun leven lang in een dorp gewoond hebben en een 

zorgvraag krijgen en dan opeens weg moeten. Dus zowel voor jong, als voor oud, als in combinatie met 

zorg is het [wonen] denk ik wel het hotste item op dit moment.”  

                (Respondent 1, voorzitter Landelijke Vereniging van Kleine Kernen) 

 

Ten slotte wordt een mismatch op de woningmarkt in het algemeen genoemd. De interviews 

legden ook bloot dat wonen over het algemeen één van de belangrijkste thema’s is in dorpsplannen. Er 

is volgens meerdere dorpsplannen niet voldoende aanbod voor zowel ouderen als starters. Daardoor zou 

er niet voldoende doorstroming plaatsvinden: 
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“Je moet een soort doorschuiving hebben op de woningmarkt, en die heb je niet. Aan de bovenkant 

zitten senioren klem. Die kunnen niet naar het zorgcentrum wat niet in het dorp is.” 

                                         (Respondent 2, consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland)  

 

Het is opvallend dat er in vrijwel alle dorpsplannen gezegd wordt dat er meer woningen nodig 

zijn voor zowel voor ouderen als voor jongeren. Dit ondanks dat deze dorpen bijna allemaal in 

krimpgebieden liggen. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat dorpsbewoners 

onvoldoende aanbod van geschikte woningen juist zien als de oorzaak van krimp: 

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat meer kavels en meer betaalbare woningen voor zowel jongeren als 

ouderen van cruciaal belang is om krimp tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten.” 

                              (Dorpsbelangen Spijk, 2019, p. 14) 

 

4.2.2. Verkeersveiligheid 

Het tweede belangrijke thema in dorpsplannen is verkeersveiligheid. In totaal bevatten 17 dorpsplannen 

54 initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid. In totaal zijn dit meer initiatieven dan bij 

levensloopbestendigheid. Dit bevestigt de stelling van Vermeij (2015) dat de meeste 

leefbaarheidsinitiatieven in dorpen op het gebied van verkeersveiligheid zijn. Een verklaring is dat dit 

komt omdat het hier vaak gaat om meerdere kleine maatregelen (meerdere wegen die aangepakt 

worden) en bij levensloopbestendigheid het vaak gaat om grotere plannen (bouw van nieuwe 

ouderenwoningen). Verkeersveiligheid was vrijwel het enige thema op het gebied van veiligheid. Dat 

onveiligheid op andere gebieden een thema is van grotere steden wordt bevestigd in deze twintig 

dorpsplannen. Het enige dorpsplan waar sociale veiligheid expliciet genoemd wordt is dat van Burgh-

Haamstede, maar ze zeggen er alleen over dat de inwoners daarover tevreden zijn (Dorpsraad Burgh-

Haamstede, 2017, p.5).  Daarnaast is in Anjum één van de initiatieven dat er een buurtpreventiebord 

moet komen en meer zichtbaarheid van de wijkagent (Dorbsbelang Anjum, 2020). 

 

Tabel 4.3: Voorbeelden van verkeersveiligheidsinitiatieven in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 
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Figuur 4.3: Cirkeldiagram met verschillende typen verkeersveiligheidsinitiatieven (totaal: 54 initiatieven in 17 

dorpsplannen) 

 

Bron: Zelfgemaakte figuur op basis van verkregen data 

 

Larimian, et al. (2020) benadrukken dat het fysieke ontwerp van de straten een belangrijke rol 

speelt voor het veiligheidsgevoel van bewoners. In de dorpsplannen is er volop aandacht voor het 

ontwerp van de straten. Dorpsgemeenschappen nemen verschillende initiatieven om het fysieke 

ontwerp van de straten zo veilig mogelijk te maken. Omdat verkeersveiligheid een breed begrip is zijn 

bij dit onderwerp ook de verschillende typen initiatieven onderscheiden (figuur 4.3). Eén van de meest 

voorkomende categorieën initiatieven zit op het bevorderen van de veiligheid van fietsers. 

Dorpsbewoners zetten zich in om de fiets ruimte te geven op de straat:  

 

“.. aan beide zijden van de weg een ‘fietssuggestiestrook’ of zelfs een stuk ‘fietsstraat’ bij de school 

met op geregelde tussenafstand paaltjes of bloembakken om de weg te versmallen” 

           (Burgerinitiatief Genhout, 2019, p.19) 

 

Bovenstaand initiatief is redelijk specifiek en concreet. De inwoners van het Limburgse 

Genhout vertalen duidelijk hoe zij de veiligheid voor fietsers willen verbeteren. In veel gevallen is dit 

minder duidelijk: 

 

“Situatie voor fietsers op de Hoofdstraat verbeteren” 

          (Dorpsbelangen Uithuizermeeden, 2014, p. 26) 

 

Hoe de situatie verbeterd moet worden wordt verder niet toegelicht in het document. De 

snelheid van het verkeer beperken is de tweede meest voorkomende categorie. Er worden verschillende 

initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat gemotoriseerd verkeer minder hard door de kern rijdt. 

Soms willen bewoners letterlijk de snelheid op bepaalde wegen verlagen naar bijvoorbeeld 30 km/u of 

snelheidsmetingen invoeren. In andere gevallen wordt er meer ingespeeld op het aanpassen van het 
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fysieke ontwerp van de weg om hard rijden te ontmoedigen. In het Groningse Uithuizermeeden komen 

beiden soorten terug:  

 

“Verkeerssituatie rond het plein veiliger maken (plaatselijk 30km zone en smileystoplichten)” 

            (Dorpsbelangen Uithuizermeeden, 2014, p. 7) 

 

De uitdagingen en problemen die worden aangestipt sluiten meestal één-op-één aan op de 

oplossingen die genoemd worden. Het probleem is bijvoorbeeld dat er te hard gereden wordt of dat er 

veel sluipverkeer door de kern heen rijdt. De oplossingen daarvoor zijn dan ook dat er 

snelheidsbeperkende maatregelen moeten komen of dat sluipverkeer geweerd moet worden. Bij 

levensloopbestendigheid wordt het belang van de maatregelen meestal duidelijk en concreet verwoord: 

we vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in het dorp kunnen wonen, dus moet 

levensloopbestendig wonen mogelijk worden. Bij verkeersveiligheid is een achterliggende waarde 

lastig te vinden. Er is hier ook geen grotere-orde problematiek die duidelijk aansluit bij de specifieke 

problematiek waar krimpdorpen mee te kampen hebben (e.g. Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Het gaat 

hier om meerdere kleine specifieke problemen die allemaal te maken hebben met de verkeersveiligheid 

in het dorp. De plannen bevestigen wel dat veiligheid belangrijke wordt gevonden in het zorgen voor 

een duurzame gemeenschap (Dempsey et al., 2011).  Wat opvalt is dat het thema verkeersveiligheid 

heel ruimtelijk wordt gemaakt: het gaat om specifiek genoemde wegen, kruispunten en rotondes. 

Sommige plannen komen zelfs met een kaartje (figuur 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Plaatselijk Belang Valthe, 2020, p.7 

Figuur 4.4: Uitsnede van het dorpsplan van Valthe 
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De vraag is in hoeverre dorpsbewoners deze initiatieven ook echt zelf kunnen realiseren. De 

concrete stappen blijven vaak vaag en komen vaak neer op het feit dat de problemen aangekaart moeten 

worden bij de gemeente. Het plaatsen van drempels, flitspalen en het bepalen van de maximumsnelheid 

is immers beleid van de gemeente. Dit in tegenstelling tot zorg en wonen die allebei (gedeeltelijk) 

geprivatiseerd zijn. Uit twee interviews blijkt ook dat de thema’s waar dorpsbewoners eigenaarschap 

over hebben (d.w.z. de thema’s waar bewoners zelf de regie kunnen pakken) succesvolle initiatieven 

naar voren brengen:  

 

“Dat (succesvolle initiatieven) zijn allemaal dingen […] waar het dorp zelf mee aan de slag kon. Of 

dat ze daar in ieder geval de regie over kunnen voeren. En ik ken nog steeds dorpsvisies die nog steeds 

als een soort van wensenlijstje opgesteld zijn. Ja, dan kom je toch echt niet ver momenteel. Je moet je 

heel erg focussen, of je heel erg bewust zijn van je eigen rol als dorp in dit soort projecten. En dan is 

het slagingspercentage volgens mij vrij hoog” 

                          (Respondent 5, Adviseur Dorpen Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe) 

 

Dit betekent niet dat initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid nooit slagen. Een bepaald 

thema aankaarten bij de gemeente kan effectief zijn. Dit blijkt ook uit het volgende voorbeeld: 

 

“Op diezelfde bewonersavond zeiden ze (bewoners): ‘deze weg is echt, fietsende schoolkinderen, dit 

vinden wij zo onveilig’. En voordat het plan af was, was de weg al opgepakt door de gemeente die hem 

naar voren getrokken had. Van ‘ja we horen dit nu, gaan we doen’. En daarna was die weg een stuk 

veiliger… Het is echt geen garantie, maar succes is hoog.” 

                                         (Respondent 2, consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland)  

 

4.2.3. Verenigingsleven stimuleren 

Het op drie na meest voorkomende thema in de dorpsplannen is het stimuleren van het verenigingsleven. 

In 15 van de 20 dorpsplannen is het verenigingsleven 32 keer genoemd in de vorm van een maatregel, 

wens of initiatief. Alhoewel dit thema niet de meeste initiatieven voortbrengt in de plannen speelt dit 

thema wel een rol in alle dorpsplannen. Uit alle interviews blijkt dat experts met dit thema het meeste 

te maken krijgen. Deelname en lidmaatschap aan verenigingen is een belangrijk onderdeel van het 

sociaal kapitaal van bewoners (Forrest & Kearns, 2001). Omdat sociaal kapitaal en sociale cohesie een 

belangrijke rol spelen in krimpdorpen zetten bewoners zich in om dit aspect van de dorpsgemeenschap 

te versterken (Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). De 20 onderzochte dorpsplannen ondersteunen deze 

theoretische onderbouwing.  Ook de interviews bevestigen dit: 

 

“Daar zit de kracht van een dorp, dat je met elkaar verbonden bent, en daarvan realiseren ze zich dat 
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het verenigingsleven en verenigingen daar een hele belangrijke spil in zijn” 

              (Respondent 2, Consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) 

 

Tabel 4.4: Voorbeelden van initiatieven om het verenigingsleven te stimuleren in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 

 

Alle initiatieven die dorpsbewoners hier nemen zijn gericht op het versterken of het redden van 

het verenigingsleven. Bijna alle initiatieven op dit gebied beogen een betere samenwerking en 

afstemming tussen verenigingen door het opzetten van een samenwerkingsverband: 

 

“Voor de noodzakelijke samenwerking en afstemming hebben we een actieve Dorpsbelangen Nieuwe 

Stijl nodig: een platform voor alle organisaties in het dorp”                        

        (Dorpsbelangen Loppersum, 2016, p.10) 

 

Soms moeten verenigingen ook (noodgedwongen) fuseren om levensvatbaar te blijven. Er zijn 

ook enkele initiatieven die een ruimtelijke invulling geven aan de initiatieven. Wat op dit gebied terug 

terugkomt zijn nieuwe accommodaties zoals een dorpshuis waar verschillende verenigingen samen 

terecht kunnen: 

 

“Een dorpshuis dat door allerlei verenigingen en organisaties gebruikt wordt en waar vrijwilligers de 

handen uit de mouwen blijven steken voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.” 

          (Noordijks Belang, 2019, p.19) 

 

Op een aantal concrete initiatieven na om de samenwerking tussen verenigingen te verbeteren 

of een nieuwe accommodatie te realiseren blijven de initiatieven op dit thema vaak weinig concreet. 

Deze initiatieven maken wel duidelijk dat bijna alle onderzochte dorpen actief bezig zijn met hoe zij 

het verenigingsleven in het dorp kunnen behouden. De interviews wijzen uit dat er door dorpen 

antwoord wordt geven op het meest belangrijke vraagstuk voor dorpen, maar ook dat die antwoorden 

nog weinig concrete invulling geven:  

 

“Het meest belangrijke is hoe houden we de verenigingen een beetje in stand? Dus één belangrijke stap 
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die nog in dorpsplannen duidelijker aan woorden zou moeten komen is: hoe houden we de verenigingen 

in stand door samen te werken met andere dorpen?” 

                                                           (Respondent 3, secretaris Zeeuwse Vereniging van Kleine kernen) 

 

 De problemen en uitdagingen die in de dorpsplannen worden genoemd komen allemaal neer op 

het afnemen van het ledenaantal van verenigingen en de hoeveelheid vrijwilligers. Hierdoor is het voor 

verenigingen steeds lastiger om hun baastaansrecht te behouden. Dorpsbewoners zien dat hierdoor de 

sociale cohesie en de leefbaarheid onder druk komen te staan (e.g. Dorpsraad Ven-Zelderheide, 2018; 

Noordijks belang, 2019). Het dorpsplan van Heijen verwoordt deze problematiek op een samenvattende 

manier:  

 

“Zo is het voor alle verenigingen in ons dorp steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden; kampen 

enkele verenigingen al jaren met niet volledige besturen; loopt het aantal leden van verschillende 

verenigingen flink terug en ontbreekt het soms aan overleg en afstemming qua activiteiten.” 

               (Werkgroep Voorzieningenplan Heijen , 2018, p.11) 

 

Gekeken naar de achterliggende oorzaken van deze problematiek valt op dat dorpen huiverig 

zijn om het aan krimp toe te wijden. Maar 5 van de 20 dorpsplannen noemt krimp als oorzaak van het 

verenigingsleven dat onder druk staat:  

“Net als elders op het platteland, was er in Mariënvelde in de afgelopen jaren sprake van krimp. 

Doordat er steeds minder jeugd was in de kern, werd het ook moeilijker om een sportclub als de 

voetbalvereniging in de benen te houden” 

        (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020, p.18) 

De geïnterviewde experts noemen krimp niet direct als oorzaak. Vaak wijzen zij er zelfs op dat 

krimp steeds minder een rol speelt, en dat mensen steeds meer terugtrekken naar het platteland. Volgens 

de experts spelen de problemen vergrijzing en ontgroening een grotere rol in deze dorpen. Eén van de 

experts noemt krimp zelfs een ‘passé begrip’ (Respondent 1, Voorzitter Landelijke Vereniging van 

Kleine Kernen). Feit blijft dat alle dorpen in een gebied liggen waar krimp wordt verwacht of al 

plaatsvindt. Eén van de respondenten wijst het probleem van afnemende ledenaantallen ook toe aan de 

bredere trend van individualisering: 

“Mensen gaan ook op een andere manier hun dag invullen, gaan op een andere manier 

vrijwilligerswerk verrichten, gaan op een andere manier sporten. Het wordt meer individueler.” 

                    (Respondent 4, Coördinator Vereniging Kleine Kernen Limburg) 
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4.2.4. Jongeren en starterswoningen 

In 15 van de 20 onderzochte dorpsplannen zijn 28 initiatieven gevonden die gericht zijn op het behouden 

en faciliteren van jongeren en starters in het dorp. Dit sluit net als ‘levensloopbestendigheid’ aan op de 

stabiliteit van de gemeenschap zelf: residentiële stabiliteit lijkt ook hier de achterliggende gedachte. 

Een samenvattende tabel met verschillende typen initiatieven is hier overbodig omdat er weinig 

verscheidenheid is. Het gaat in vrijwel alle gevallen om het bouwen van meer woningen voor deze 

doelgroep. Vaak in combinatie met andere type woningen. In tegenstelling tot het thema 

levensloopbestendigheid lijkt dit thema in vrijwel alle 15 plannen meer op een lijst met wensen dan 

concreet uitgedachte initiatieven. Sommige plannen komen wel met een aantal stappen, maar over 

bijvoorbeeld de locatie en uitvoering is weinig geschreven. Het dorpsplan van Noordijk is hier een goed 

voorbeeld van (figuur 4.6). In twee plannen komen concrete initiatieven naar voren die al invulling 

hebben gekregen. In Zieuwent wordt gewerkt aan een plan waar op het voormalige terrein van een 

agrarische winkelketen 12 tot 14 starterswoningen worden gerealiseerd (Zieuwents Belang ,2015, p.10). 

In het Gelderse Zwolle wordt het zogenoemde ‘plan Wellink’ al uitgevoerd waar 13 starterswoningen 

worden gerealiseerd (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020).  

 

 

De uitdagingen en problemen waar de nieuwe starterswoningen een antwoord op zijn hebben 

meerdere lagen. Allereerst valt op dat er vaak gesproken wordt van een gebrek en behoefte aan 

starterswoningen. Vervolgens wordt de problematiek ook toegewezen aan een algemene mismatch 

tussen het vraag en aanbod. Nog een laag daaronder is dat de dorpsbewoners zien dat de jeugd uit het 

dorp vertrekt. Ontgroening is hier het achterliggende probleem dat typisch is voor krimpdorpen: 

jongeren trekken weg om te studeren of om ergens anders te werken (Hospers, 2012; Rutgers-Zoet & 

Hospers, 2018). Alleen in het dorpsplan van Wedde wordt de gebrekkige werkgelegenheid voor 

jongeren als oorzaak genoemd (Dorpsraad Wedde, 2016, p.19). Opvallend is dat één van de 

respondenten noemde dat krimp steeds minder een rol speelt vanwege de nationale woningnood en dat 

jongeren steeds vaker in hun eigen dorp willen blijven wonen (Respondent 2, Consulent Dorpshuizen 

Figuur 4.5: Plan voor starterswoningen in Zieuwent 

Bron: Zieuwents Belang, 2015, p.10 

Figuur 4.6: Uitsnede uit het Dorpsplan van Noordijk 

Bron: Noordijks Belang, 2019, p.5 
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en Kleine Kernen Gelderland). De reden dat jongeren wegtrekken uit het dorp wordt in de dorpsplannen 

meestal toegewezen aan het feit dat het aanbod van woningen niet aansluit op hun wensen:   

 

“Jongeren willen graag in Lievelde wonen, maar het lukt hen lang niet altijd om er ook een huis te 

vinden.” 

       (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020, p. 16) 

 

Ook uit de interviews blijkt dat de starterswoningen een antwoord zijn op deze wens en dat er 

inderdaad de wens is van jongeren om in het eigen dorp te blijven wonen: 

 

“Ze proberen het (ontgroening) op te lossen door starterswoningen om jongeren vast te houden of terug 

te laten keren.” 

                                                   (Respondent 2, Consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) 

 

“Jongeren willen dan wel in het eigen dorp blijven wonen maar er is onvoldoende woonruimte. We 

kennen het allemaal, is in het hele land inmiddels een probleem” 

                                                             (Respondent 4, Coördinator Vereniging Kleine Kernen Limburg) 

 

4.2.5. Voorzieningen in stand houden 

Het in stand houden van voorzieningen kwam in 13 dorsplannen 27 keer terug. Dit is de enige code op 

het gebied van sociale gelijkheid die in meer dan de helft van de plannen is voorgekomen. Alle 

initiatieven in deze categorie zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de basisvoorzieningen in het 

dorp kunnen blijven bestaan. Volgens Hospers (2012) is juist de aanwezigheid van voorzieningen 

minder belangrijk, maar moeten ze juist bereikbaar zijn. Desalniettemin tast het sluiten van een 

basisvoorziening de sociale duurzaamheid van een dorp aan: vooral minder mobiele ouderen lijden 

eronder en een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp verdwijnt (Christiaanse, 2020). Dat 

voorzieningen ook een belangrijke sociale functie hebben wordt bevestigd in de dorpsplannen en 

interviews: 

 

“De supermarkt biedt niet alleen een plek om je dagelijkse boodschappen te doen, maar ook de 

mogelijkheid voor ontmoeting met je dorpsgenoten.” 

                                                                                                            (Dorpsbelangen Spijk, 2019, p.25) 

 

“Het meest belangrijke is natuurlijk die slager en die bakker. Als die er is dan heb je in ieder geval nog 

dagelijks contact of mogelijkheden ertoe. En anders moet je natuurlijk nog wel naar het 

gemeenschapscentrum toe kunnen. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Ik heb er niets aan als ik een 

dorp woon, en ik heb een huis en ik heb een tuin. En voor de rest zie ik nooit iemand.” 
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                 (Respondent 3, Secretaris Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen) 

 

Tabel 4.5: Voorbeelden van initiatieven om voorzieningen in stand te houden in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 

 

De dorpsplannen lijken vooral te focussen op de fysieke aanwezigheid van voorzieningen. In 

alle 13 dorpsplannen spreken dorpsbewoners de wens uit dat het voorzieningenniveau behouden moet 

worden. Het gaat dan vaak om weinig concrete wensen dat ‘de supermarkt moet blijven bestaan’. Wel 

hebben ze daar soms creatieve oplossingen voor. Het komt meestal neer op het samenvoegen van of 

samenwerken tussen verschillende voorzieningen: 

 

“ Sporten in de nabije omgeving moet mogelijk blijven. Om dat te kunnen bewerkstelligen, is ook hierbij 

het zoeken van samenwerkingsmogelijkheden van belang. Een deel van de huidige sportverenigingen 

in Zieuwent heeft dit al gerealiseerd door samen te werken met omliggende dorpen” 

                                                                                                                 (Zieuwents Belang, 2015, p.15) 

  

De dorpsplannen noemen het feit dat de voorzieningen onder druk staan als het belangrijkste 

probleem. Ze zien dat het voorzieningenniveau ook gedaald is in de afgelopen jaren. Een tweetal dorpen 

noemt krimp als het achterliggende probleem. Verder is er geen duidelijke probleemstelling te vinden 

waarin de oorzaak van het probleem uitgelegd wordt. De dorpsplannen willen dus allemaal het 

voorzieningenniveau behouden. Ze lijken echter geen duidelijk beeld te hebben van de oorzaken dat 

voorzieningen verdwijnen. Een noemenswaardig fenomeen dat terugkomt in drie dorpsplannen is dat 

toerisme ook wordt gezien als een redding voor het voorzieningenniveau: 

 

Meer recreanten en toeristen zijn belangrijk voor Barchem en Zwiep […] Zij dragen bij aan de 

leefbaarheid en het behoud van werkgelegenheid in het dorp. Door hun uitgaven, in horeca en winkels 

en hun deelname aan evenementen, leveren zij die bijdragen. De uitdaging is om het effect op de lokale 

bestedingen te vergroten en hierin strategische keuzes te maken. 

                                                                                                (Vereniging Contact Barchem, 2017, p.17) 
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4.2.6. Sense of place en trots 

Het creëren of bevorderen van Sense of place en trots kwam in 12 dorpsplannen 31 keer terug. 

Dorpsbewoners proberen bij deze initiatieven hun dorp op de kaart te zetten door historische en/of 

typische kenmerken voor hun dorp te benadrukken. Zo willen dorpsbewoners van Harfsen in hun 

dorpsplan stappen zetten om hun dorp op de kaart te zetten als ‘het motordorp van Nederland’ 

(Plaatselijk Belang Harfsen, 2016, p.24). In Valthe loopt een project samen met Landschapsbeheer 

Drenthe en de gemeente om het streekeigen karakter terug te brengen in het straatbeeld. Hiervoor 

worden boerenerven omgebouwd naar hoe ze er vroeger uitzagen (Plaatselijk Belang Valthe, 2020, pp. 

17-18). In de meeste plannen wordt ervoor gekozen om karakteristieke kenmerken of 

bezienswaardigheden terug te brengen of uit te lichten. Dit uitlichten gebeurt bijvoorbeeld door 

informatieborden te plaatsen. Vaak gebeurt dit ook door een wandel- of fietsroute langs historische / 

unieke punten te realiseren: 

 

“Om te vieren dat ook Vragender 75 jaar geleden werd bevrijd, is de historische fietstocht ‘Vragender 

tijdens de Tweede Wereldoorlog’ uitgezet. Deze is 20 kilometer lang en voert door het mooie Vragender 

landschap, langs punten waar er in de oorlog wat is gebeurd.” 

                                                                                      (Kleine Kernen Oost Gelre, 2020, p.21) 

 

Tabel 4.6: Voorbeelden van initiatieven op het gebied van sense of place en trots 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 

 

 Er is geen eenduidige probleemdefinitie genoemd in dorpsplannen waar de initiatieven een 

antwoord op geven. Wat het meeste voorkomt is dat dorpsbewoners vinden dat historische of typische 

kenmerken/plaatsen niet goed genoeg zichtbaar zijn. Dit thema lijkt verbonden te zijn met het vorige 

thema ‘voorzieningen in stand houden’ omdat ook hier wordt ingespeeld op het aantrekken van 

toeristen. In de helft van de 12 plannen wordt expliciet genoemd dat de verhoogde recreatieve en 

historische waarde van het dorp goed kan zijn voor meer toeristen of recreanten. Dorpsbewoners denken 

het dorp een economische impuls te kunnen geven door meer toeristen aan te trekken met hun unieke 

dorpskenmerken:  

 

“Het ontwikkelen van De Klinkenberg als toeristische plaats, door het verstrekken van informatie over 

het aldaar gelegen mottekasteel en het plaatsen van een uitkijkpunt over de aangrenzende natuur.” 
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            (Plaatselijk Belang Gees, 2016, p.26) 

 

4.2.7. Sociale activiteiten organiseren 

In 12 dorpsplannen is dit thema 27 keer voorgekomen. Ook sociale activiteiten zijn gericht op de sociale 

contacten en netwerken binnen dorpen. Net als het stimuleren van het verenigingsleven is dit thema 

gericht op het versterken van het sociaal kapitaal van de bewoners. Het verschil met het 

verenigingsleven is dat het hier meestal gaat om verschillende laagdrempelige sociale activiteiten die 

gestimuleerd worden. Die worden mogelijk gemaakt door aanpassingen te doen in de (semi)publieke 

ruimte, losse activiteiten te organiseren, een werkgroep op te zetten of een digitaal platform te creëren. 

In drie van de dorpsplannen moet het dorpshuis meer activiteiten aan gaan bieden of beter geschikt 

worden om activiteiten in uit te voeren. Opvallend is dat er ook gebruik wordt gemaakt van digitale 

middelen om activiteiten te organiseren en zichtbaar te maken. Zo wordt er in Zieuwent een digitale 

marktplaats opgezet waar mensen hulp met kleine dingen als boodschappen, tuinieren of hond uitlaten 

kunnen vragen en aanbieden (Zieuwents Belang, 2015, p.6). De verschillende sociale activiteiten die 

worden geïnitieerd lopen qua invulling uiteen. Het kan gaan om een muziekevenement, een gymnastiek-

workshop, of zelfs een thema-middag waar ouderen en jongeren met elkaar in contact komen: 

 

“Jong en oud kunnen veel van elkaar leren. De inwoners vinden het wenselijk om themamiddagen voor 

en door jong en oud te organiseren. De invulling is afhankelijk van de behoeften. Voorbeelden zijn: 

fietsband plakken, boesken maken, smartphoneles, kruisjassen of een kookworkshop” 

                                                                                                                   (Zieuwents Belang, 2015, p.7) 

 

Tabel 4.7: Voorbeelden van initiatieven om sociale activiteiten te organiseren in dorpsplannen 

 

Bron: Zelfgemaakte tabel op basis van verkregen data 

 

 Vaak wordt als probleem genoemd dat er in de dorpen een ontmoetingsplaats ontbreekt waar 

mensen op een laagdrempelige manier contact met elkaar kunnen maken. Het belang van zo’n 

ontmoetingsplaats wordt mooi verwoord in het dorpsplan van De Groeve:  

 

“Nu de basisschool de functie verliest van verbindende factor tussen kinderen onderling en ouders, is 

contact met de buren/buurt extra belangrijk” 

                                                                (Dorpsbelangen de Groeve, 2016, p.4) 
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 Een ander probleem is een gebrek aan contact tussen ouderen en jeugd. Hiervoor worden ook 

verschillende initiatieven genoemd. Een opvallende bevinding is dat in drie dorpsplannen ook 

eenzaamheid onder ouderen wordt genoemd als probleem. In het dorpsplan van Valthe wordt gedacht 

aan een brede groep mensen die behoefte heeft aan contact: 

 

“Als doelgroep werd in eerste instantie gedacht aan ouderen binnen Valthe, die mogelijk in een sociaal 

isolement dreigen te komen. Het verlies van een partner, gezondheidsklachten, geldproblemen enz. 

zouden een oorzaak kunnen zijn van vereenzaming. Maar ook jongeren, mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, mensen met een klein of geen sociaal netwerk, statushouders en laaggeletterden kunnen 

baat hebben bij een moment en plek waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten.” 

                                                                                                        (Plaatselijk Belang Valthe, 2020, p.5) 

 

4.3. Overige thema’s 

De overige thema’s kwamen in minder dan de helft van de plannen terug. Twee daarvan worden in acht 

dorpsplannen genoemd en zijn daarom relevant om te benoemen.  

 

4.3.1. Snel internet of glasvezel 

In 8 dorpsplannen zijn 12  initiatieven gevonden om glasvezel of sneller internet te realiseren. Dit laat 

zien dat niet alleen fysieke bereikbaarheid en fysieke voorzieningen belangrijk zijn in dorpen. 

Dorpsbewoners hebben ook de wens om goed aangesloten te zijn op de digitale wereld. In het dorpsplan 

van Harfsen wordt het belang van snel internet in het dorp genoemd: 

 

“Een voldoende hoge internetsnelheid is anno 2016 een basisbehoefte geworden in onze samenleving. 

Vooral in het buitengebied laten deze voorzieningen te wensen over […] Sterke verbetering van de 

digitale voorzieningen in de komende jaren is zowel voor de leefbaarheid als voor de economie in het 

buitengebied noodzakelijk” 

(Plaatselijk Belang Harfsen, 2016, p.19) 

 

4.3.2. Mobiliteit van ouderen 

In 8 dorpsplannen zijn 12 initiatieven gevonden om de mobiliteit van ouderen te vergroten. 

Levensloopbestendigheid is ook gerelateerd aan ouderen. Dat ging echter over maatregelen om het huis 

aan te passen of zorg te leveren zodat ouderen langer in het dorp kunnen blijven wonen (duurzaamheid 

van de gemeenschap). Mobiliteit gaat specifiek over initiatieven die erop gericht zijn om voorzieningen 

bereikbaar te houden voor ouderen (sociale gelijkheid). De problemen waar deze initiatieven op 

inspelen komen neer op slechte bereikbaarheid van de voorzieningen voor deze groep. Meestal gaan 

deze initiatieven over aangepast vervoer zoals een wensbus: 
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“Op gebied van vervoer is er de Wensbus waarvan mensen gebruik kunnen maken. Dit voorziet 

inwoners van ons dorp in fysieke en sociale mobiliteit.” 

      (Dorpsraad Ven-Zelderheide, 2018, p.16) 

 

4.4. Sturing van de inhoud 

Naast een bevestiging van of aanvulling op de resultaten van de inhoudsanalyse is er met de interviews 

ook geprobeerd een antwoord te vinden op hoe zij de inhoud van de dorpsplannen sturen. Uit de 

interviews bleek dat de rol die ze spelen bij de inhoud van de dorpsplannen verschilt. De organisaties 

zitten vooral op het proces en het begeleiden van de dorpen. De rol die zij bij de sturing van de inhoud 

spelen hangt af van de methodiek die de organisatie gebruikt. Zo heeft DKKG een uitgebreide 

methodiek waarbij ze ook thema’s aanrijken. Ze laten de dorpen vervolgens vrij om te kiezen welke 

thema’s zij willen meenemen: 

 

“Wij gaan niks zeggen over de belangrijkheid, maar ‘heb je gedacht aan’, drie vier jaar geleden 

duurzaamheid was echt nog niet hip en happening maar omdat het over tien jaar loopt zou het fijn zijn 

als mensen er wel wat over zeggen. Maar dat is echt aan de voorkant, van ‘beste dorpswerkgroep, kijk 

eens zijn deze thema’s voor jullie relevant, wil je ze ter sprake brengen en dan is het écht aan de 

bewoners. Waar maken zij zich druk over? Dat zijn de thema’s.” 

                                                   (Respondent 2, Consulent Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) 

 

 Alle respondenten benadrukken dat de thema’s die in dorpsplanen staan echt vanuit de 

dorpsbewoners worden aangedragen. Ze wijzen erop dat het vaak echt de thema’s zijn die in dorpen 

spelen. Wel geven drie van de vijf respondenten aan dat zij bepaalde specifieke thema’s aandragen 

waarvan zij het belangrijk vinden dat dorpen er over nadenken. Zowel de respondenten van BOKD als 

DKKG geven bijvoorbeeld aan dat zij dorpen steeds meer wijzen op het thema klimaat. De BOKD 

draagt het thema zorg aan, dat ook vaak in dorpsplannen terugkomt bij levensloopbestendigheid. Ook 

de ZVKK draagt het thema levensloopbestendigheid aan bij dorpen: 

 

“Nou wat ik ontzettend belangrijk vind in een dorp is dat de jeugd er kan blijven wonen en dat de 

ouderen er zelf kunnen blijven wonen.” 

                      (Respondent 3, Secretaris Zeeuwse Vereniging an Kleine Kernen) 

Ook wijzen zowel de LVKK als de ZVKK dorpen erop dat ze moeten kijken naar 

samenwerking. Die samenwerking komt ook terug in de initiatieven in dorpsplannen. Bij het 

verenigingsleven werden veel initiatieven gevonden waarbij de samenwerking tussen verenigingen 
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verbeterd moest worden: 

 

“Ik wijs er wel op dat verenigingen alleen maar kunnen blijven bestaan door samenwerking, en dat 

moet er wel in. Dat zijn hele gevoelige politieke discussies, laten we dat voorop stellen. Als er iets 

gevoelig is, dan is dat het wel.” 

                    (Respondent 3, Secretaris Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen) 

Een mogelijke onbewuste manier waarop de inhoud van de dorpsplannen gestuurd wordt is 

door het delen van ‘goede voorbeelden van dorpsplannen’. Op deze manier kunnen andere dorpen de 

inhoud overnemen en toespitsen op hun eigen dorp. Op de websites van overkoepelende verenigingen 

staan vaak lijstjes met voorbeelden van dorpsplannen. Zowel de BOKD als de VKKL gaven aan dat zij 

voorbeelden van dorpsplannen aandragen ter inspiratie. De VKKL heeft zogenaamde inspiratieboekjes 

en houdt workshops en bijeenkomsten waar dorpsbewoners van elkaar kunnen leren: 

 

“We hebben wel een paar inspiratieboekjes een paar jaar geleden ook gemaakt. Waarin we wat 

voorbeelden eigenlijk noemen van dorpen met een vorm van een dorpsplan, en soms noemen ze het ook 

heel anders, dorpsambitieboeken. Je hebt heel wat verschillende vormen en dat kan, waarin je kunt 

werken aan de toekomstagenda van je eigen dorp. En wat wij eigenlijk doen, is die boekjes enerzijds en 

anderzijds, en dat is met corona wat lastig geweest, ehhm, ja workshops, bijeenkomsten, kennisdeling, 

mensen met elkaar kennis laten maken, elkaar laten inspireren. Dat zien wij veel meer als onze rol.” 

                       (Respondent 4, Coördinator Vereniging Kleine Kernen Limburg) 
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5. Conclusie en Discussie 

 

 

5.1. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de inhoud van dorpsplannen en hoe sociale 

duurzaamheid daarin een rol speelt. Daarom stond in dit onderzoek de vraag ‘Op welke manier spelen 

sociale duurzaamheidsinitiatieven een rol in de inhoud van dorpsplannen?’ centraal. Uit de theorie 

bleek al dat sociale duurzaamheid een grote rol speelt in dorpen (e.g. During et al., 2018; Hospers, 2012; 

Hospers & Rutgers-Zoet, 2018; Steenbekkers & Vermeij, 2017). Uit de analyse van 20 dorpsplannen 

blijkt dat sociale duurzaamheid ook een grote rol speelt in de dorpsplannen van krimpdorpen. In 121 

van de 169 thema’s die in dorpsplannen worden aangedragen komt sociale duurzaamheid terug. De 

analyse heeft er ook voor gezorgd dat er antwoord kan worden gegeven op de vier deelvragen. 

De eerste deelvraag ging over welke verschillende typen sociale duurzaamheidsinitiatieven 

kunnen worden onderscheiden. Vanuit de theorie was nog weinig bekend over welke sociale 

duurzaamheidsinitiatieven in dorpsplannen voorkomen. Op basis van de literatuur was het wel 

aannemelijk dat het concept ‘sociale duurzaamheid’ zich op verschillende manieren zou manifesteren 

(e.g. Bramley & Power, 2009; Dempsey et al., 2011; Dempsey et al., 2012). Uit de analyse van 20 

dorpsplannen blijkt dat de meest voorkomende typen initiatieven levensloopbestendigheid, 

verkeersveiligheid en het stimuleren van het verenigingsleven zijn. Deze thema’s zijn allemaal gericht 

op de duurzaamheid van de gemeenschap zelf. De meeste initiatieven passen dan ook bij dit onderdeel 

van sociale duurzaamheid (443 totaal). Op het gebied van sociale gelijkheid kwamen maar 60 

initiatieven voor in de plannen. Dorpsbewoners van de onderzochte krimpdorpen zetten zich vooral in 

voor de duurzaamheid van de gemeenschap zelf. Binnen deze categorie is de stabiliteit van de 

gemeenschap het belangrijkst. Dorpsbewoners vinden het belangrijk dat ouderen in het dorp kunnen 

blijven wonen, maar ook dat jongeren niet weggaan.  

De tweede deelvraag ging over hoe de initiatieven zich verhouden tot de problemen en 

uitdagingen die worden aangestipt. Vanuit de theorie was duidelijk dat de inhoud van dorpsplannen 

uiteen loopt van duidelijke communicatieve instrumenten tot aan opsommingen van prioriteiten (Meijer 

& Ernste, 2019). Uit de analyse van 20 dorpsplannen blijkt dat in de meeste gevallen de initiatieven op 

de geformuleerde problemen en uitdagingen aansluiten. Zo is het realiseren van zorgwoningen een 

antwoord op de uitdaging dat ouderen behoefte hebben aan geschikte woningen en anders misschien 

het dorp zouden moeten verlaten. Dorpsplannen waarin de problemen niet op de initiatieven aansluiten 

worden opsommingen van prioriteiten of (weinig concrete) initiatieven gegeven zonder een duidelijke 

probleemdefinitie. Dit is vooral het geval bij ‘voorzieningen in stand houden’ en ‘sense of place en 

trots’. De concreetheid verschilt dus per dorpsplan maar ook binnen dorpsplannen. Dorpsbewoners 
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maken vaak niet duidelijk waarom de voorgestelde initiatieven nodig zijn en op welke uitdagingen ze 

een antwoord geven.  

 De derde deelvraag ging over in hoeverre typische problemen als vergrijzing en krimp een rol 

spelen in de inhoud.  Vanuit de theorie was aannemelijk dat de onderzochte dorpen te maken hebben 

met krimp, vergrijzing, ontgroening, het verdwijnen van voorzieningen en druk op het verenigingsleven 

(e.g. Christiaanse, 2020; Haartsen, Christiaanse & Puister, 2016; Hospers, 2012; Meijer & Syssner, 

2017; Rutgers-Zoet & Hospers, 2018). Uit de analyse van de 20 dorpsplannen en de vijf 

expertinterviews blijkt dat  vergrijzing, ontgroening en de druk op het verenigingsleven het meest 

bepalend zijn voor de inhoud. Dorpen zien dat dorpsbewoners steeds ouder worden en dat jongeren 

wegtrekken. Er worden verschillende oplossingen gegeven. Oudere bewoners worden actief 

ondersteund om zo lang mogelijk in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Om jongeren vast te 

houden uiten bewoners de wens voor betaalbare starterswoningen. Tegelijkertijd hebben verenigingen 

moeite met het behouden en aantrekken van voldoende vrijwilligers. In de dorpsplannen wordt naar 

oplossingen gezocht in de richting van betere samenwerking en meer digitale zichtbaarheid.    

De vierde deelvraag ging over hoe overkoepelende organisaties sturing geven aan de inhoud 

van dorpsplannen. Vanuit de theorie was hier nog weinig over bekend. Wel werd duidelijk dat de 

overkoepelende organisaties verschillende methoden hebben (Dorpshuizen en Kleine Kernen 

Gelderland, z.d.; Vereniging Kleine Kernen Limburg, 2016). Uit de vijf expertinterviews blijkt dat de 

rol van de overkoepelende organisaties in de inhoud verschilt per organisatie: de ene organisatie 

begeleidt intensiever dan de ander. De rol beperkt zich meestal tot het proces. Wel kan geconcludeerd 

worden dat er tijdens dit proces suggesties worden gedaan op de inhoud. De overkoepelende 

organisaties doen suggesties voor thema’s en de invulling daarvan wanneer zij vinden dat ze belangrijk 

zijn om mee te nemen. Er worden vaak ook best practices van dorpsplannen gedeeld met de dorpen. 

Dorpen kunnen een voorbeeld nemen aan bestaande succesvolle dorpsplannen. Desalniettemin 

benadrukken de experts dat de inhoud grotendeels bepaald wordt door de dorpen zelf.  

 

5.2. Discussie 

Naast het beantwoorden van de deelvragen kan ook breder gekeken worden naar wat dit onderzoek 

bijdraagt aan de theorie. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het dichten van het kennisgat op het gebied 

van de inhoud van dorpsplannen en sociale duurzaamheid in krimpdorpen. Een belangrijke toevoeging 

aan de wetenschappelijke literatuur is dat de categorie ‘duurzaamheid van de gemeenschap’ van de 

theoretische indeling van Dempsey et al. (2012) van sociale duurzaamheid het meeste voorkomt. De 

categorie ‘sociale gelijkheid (rechtvaardige bereikbaarheid)’ kwam minder vaak voor. Uit de analyse 

blijkt dat de onderzochte dorpsgemeenschappen zich het meeste inzetten om de duurzaamheid van de 

gemeenschap te bevorderen. De belangrijkste dimensie hiervan blijkt ‘stabiliteit van de gemeenschap’ 
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te zijn. Dit sluit aan bij de veranderende samenstelling van de gemeenschap van dorpen: de bevolking 

wordt steeds ouder (vergrijzing) en jongeren trekken weg (ontgroening) (e.g. Hospers, 2012; Rutgers-

Zoet & Hospers, 2018; Van Dam & Daalhuizen, 2013). Initiatieven geven antwoord op hét probleem 

dat de stabiliteit van de gemeenschap onder druk zet: vergrijzing. De context van Nederlandse dorpen 

zorgt dus voor een unieke invulling van het begrip sociale duurzaamheid: veel aandacht voor de 

duurzaamheid van de gemeenschap zelf.  

De andere veelvoorkomende thema’s in dorpsplannen bevestigen deze unieke invulling van 

sociale duurzaamheid. Ook de aandacht voor jongeren en starterswoningen is gericht op de stabiliteit 

van de gemeenschap. Na stabiliteit van de gemeenschap gaan dorpsplannen het meeste over veiligheid. 

Vrijwel het enige thema op dit gebied was verkeersveiligheid. Vanuit de literatuur over sociale 

duurzaamheid en krimpdorpen was weinig reden om aan te nemen dat verkeersveiligheid zo’n grote rol 

zou spelen in verhouding tot de andere problemen. Wel zegt de theorie dat veiligheid een belangrijke 

voorwaarde is voor mensen om deel te nemen aan sociale interacties en de publieke ruimte (Dempsey 

et al., 2011). Juist het belang van deze sociale interacties blijkt ook uit twee andere veelvoorkomende 

thema’s: verenigingsleven en sociale activiteiten. Dit onderzoek bevestigt daarmee ook de theoretische 

stelling dat sociaal kapitaal een belangrijke rol speelt in dorpsgemeenschappen (During et al., 2018; 

Thissen & Strijker, 2015). Volgens de theorie over sociaal kapitaal speelt vooral bonding sociaal 

kapitaal een belangrijke rol: de verbondenheid binnen de dorpsgemeenschap (Putnam, 1995). De 

verbondenheid staat onder druk door afnemende ledenaantallen bij verenigingen. Waar de literatuur 

over de stedelijke context zich vooral focust op fysieke ontmoetingsplekken gaat het in dorpen vooral 

over een sterk verenigingsleven (Moulay et al., 2017).  

De resultaten van dit onderzoek vullen de literatuur dus goed aan. Op het gebied van sociale 

gelijkheid bleek niet alleen fysieke bereikbaarheid en voorzieningen belangrijk te zijn. Ook glasvezel 

en snel internet is steeds belangrijker voor dorpen. Waar de resultaten de literatuur nog meer aanvullen 

is bij het thema ‘sense of place en trots’. Vanuit de literatuur werd verwacht dat het hier vooral zou gaan 

om het versterken van de identiteit van de eigen gemeenschap (Parker & Salter, 2017). Dit thema is 

onderdeel van de categorie ‘duurzaamheid van de gemeenschap’. Uit de analyse blijkt dat dorpen deze 

maatregelen ook nemen om toeristen en recreanten van buitenaf aan te trekken Dit doen ze door 

bijvoorbeeld voorzieningen in het dorp in stand te houden. Uit de analyse van de 20 dorpsplannen blijkt 

dat er een wisselwerking is tussen de twee verschillende categorieën sociale duurzaamheid: tussen 

duurzaamheid van de gemeenschap en sociale gelijkheid. Ook bij ‘voorzieningen in stand houden’ bleek 

dat dit vaak gebeurt vanuit de overtuiging dat voorzieningen een belangrijke sociale ontmoetingsfunctie 

hebben voor het dorp. De categorieën zijn niet uitsluitend, sociale duurzaamheid is immers een complex 

begrip dat lastig af te bakenen is (Colantonio, 2010). 
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Door gebruik te maken van het concept sociale duurzaamheid zijn interessante inzichten 

ontstaan over de unieke context van dorpsplannen. Aan de andere kant brengt het ook beperkingen met 

zich mee: door te focussen op een specifiek concept (sociale duurzaamheid) worden andere thema’s 

niet meegenomen. Daarnaast zorgt de indeling in twee categorieën ervoor dat ze als uitsluitende 

categorieën kunnen worden gezien. Een bekende beperking van de inhoudsanalyse is dat er keuzes 

moeten worden gemaakt in wat er wél en niet wordt meegenomen (Duriau et al., 2007). Door alleen op 

sociale duurzaamheid te focussen en van tevoren codes op te stellen kan weinig gezegd worden over 

andere thema’s en initiatieven. De geïnterviewde experts gaven bijvoorbeeld aan dat thema’s als klimaat 

en klimaatadaptatie steeds vaker voorkomen. Door een combinatie van een conventionele en gerichte 

inhoudsanalyse konden wel extra codes gegenereerd worden en vooraf bepaalde codes worden 

aangepast. Een tweede beperking van dit  onderzoek is dat voor het eerst wetenschappelijke onderzoek 

wordt uitgevoerd dat zich focust op de inhoud van dorpsplannen. Hierdoor kan er minder op bestaande 

methoden en theorieën worden voortgebouwd. Daarnaast is er maar een beperkte hoeveelheid 

dorpsplannen geanalyseerd. Dit heeft invloed op de externe validiteit: de mate waarin de resultaten 

gegeneraliseerd kunnen worden (Scheepers et al., 2016). Daarom kunnen de resultaten van dit 

onderzoek geen algemene uitspraken doen over sociale duurzaamheid in dorpsplannen.  

Dit onderzoek biedt een aantal aanknopingspunten voor de vervolgonderzoek.  De belangrijkste 

vraag die bij dit onderzoek naar voren kwam is in hoeverre de initiatieven uiteindelijk ook 

daadwerkelijk slagen. Respondenten vertelden dat ze redelijk vaak slagen, maar dat er verschillende 

factoren van invloed zijn op de slagingskans. Vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op hoeveel 

van de initiatieven in dorpsplannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Bijna alle onderzochte dorpen 

willen nieuwe woningen, het is daarom interessant om uit te zoeken of die er daadwerkelijk komen. Dit 

onderzoek heeft maar een beperkte hoeveelheid dorpsplannen kunnen onderzoeken. De methode en 

hoofdvragen zijn ook beschrijvend en exploratief van aard waardoor er vooral veel brede resultaten 

over de inhoud zijn gevonden. In vervolgonderzoek zou een grootschalige opzet gebruikt kunnen 

worden met dit onderzoek als uitgangspunt om te kijken in hoeverre dezelfde thema’s terugkomen. Er 

is in dit onderzoek niet gekeken naar hoe de invulling van dorpsplannen verschilt per regio. Regio’s 

kunnen ondanks de gedeelde problematiek als krimp ook met regio-specifieke problemen te maken 

hebben, zoals de aardbevingen Groningen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op de 

overeenkomsten en verschillen in de inhoud van dorpsplannen uit verschillende regio’s. 
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Bijlagen 

 

Dit is de versie voor de beoordeling. In deze versie van de scriptie mogen volgens de inlevereisen 

bijlagen niet zijn inbegrepen. Deze zijn wel toegevoegd in de versie die met de begeleider is gedeeld. 

Voor het uitgebreide overzicht van de onderzochte dorpsplannen (Bijlage I), de topiclijst van de 

interviews (Bijlage II), de codeboom van de analyse in Nvivo (Bijlage III) en de transcripties van de 

interviews (Bijlage IIII) kan contact worden opgenomen met mij via j.lebbing@uu.nl 


