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Klik om een titel te maken. 

• Klik om een ondertitel te maken. 

Op je handen zitten! 

Maar wat is dat dan? 

 

 

Marko Does 



Klik om een titel te maken. 

• Klik om een ondertitel te maken. 

Uitgangspunten 



Klik om een titel te maken. 

• Klik om een ondertitel te maken. 

Ontwerpprincipes 



 

 
PRESENTATIES DORPSRADEN 

 
 



















Kerngericht werken  

Giessenlanden 

 
Jan Ottevanger 

• participeren 

• geleerd 

• uitdagingen 

• rol verbinder 

 

 



PARTICIPATIE-
MAATSCHAPPIJ 



 

BEWONERS BEPALEN DE AGENDA 
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UITDAGINGEN 
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Actieve burgers ondersteunen 
 

Kees Boender 
 
 



Visie Molenwaard Nabij: 
Actieve burgers ondersteunen 

Actieve zelfsturende gemeenschappen 

Eigentijdse dienstverlening: Plaats- en tijdonafhankelijk 
door digitalisering en maatwerk voor doelgroepen 



Uitwerking dienstverleningsconcept 



 



Omgaan met verandering, de rol 
van dorpsraden 

Frans Thissen  
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Verandering  en Onzekerheid 

Geert Mak (1996): ? hoe 
langer ik in het dorp 
verbleef, des te meer 
besefte ik dat het eigenlijk 
allemaal nog moest 
beginnen.  

Alleen: niemand wist wát 
moest beginnen, en 
waarheen het ging?  

 Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 
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Omgaan met verandering, de rol van 

dorpsraden 

Veranderingen in dorpen 
• Generatieverschillen (geboren voor 

of na de WOII): opleiding, 
werkervaring, welvaart, emancipatie 

• Veranderingen door nieuwkomers 
maar ook de oorspronkelijke 
dorpsbewoners veranderen  

• Afhankelijkheid: het verdwijnen van 
oude en de opkomst van nieuwe 
afhankelijkheid  

• De bloei van het Autonome dorp 
tijdens de Wederopbouw en de 
opkomst van het Woondorp vanaf 
1970 
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Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit 

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

Bewoners Omgeving Leefbaarheid: oordeel van 
bewoners over hun omgeving 
(wordt de omgeving door 
bewoners als passend ervaren) 

Sociale vitaliteit: inspanningen en 
initiatieven van bewoners 
gericht op hun omgeving 

  

Traditionele sociale vitaliteit: 
meedoen en/of trekker zijn  

Vernieuwende  sociale vitaliteit: 
Openstaan voor en een 
bijdrage leveren aan 
verandering  
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Sociale infrastructuur  
van dorpen 

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

Voorzieningen 

Verenigingen 

Activiteiten 
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Autochtone of autonome dorp 
 

• Je bent er geboren of opgegroeid, 

je komt ?van het dorp? (leefpaden)  

• Je werkt er en je doet er je 

boodschappen: je woont ?op het 

dorp? (dagpaden)  

 

• Traditioneel referentiekader: 

machtig beeld 

Woondorp 
 

• Je bent er gaan wonen om 
de mooie woning en 
aangename woonomgeving 

• Voor je sociale contacten 
en voorzieningen ben je 
niet afhankelijk van het 
dorp 

 

• Opkomend referentiekader 

Dorpen (en hun bewoners) in verandering  

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 
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Leefbaarheid in het autonome dorp 

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

16 
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Leefbaarheid in het woondorp 

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

17 
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Wat is nodig voor een leefbaar en 
sociaal vitaal dorp? 

1. Kwaliteit van de woonfunctie 
(woning en directe woonomgeving) 

2. Ontmoetingsplekken die zich 
kenmerken door ?openheid? naar 
alle bewoners 

3. Sociaal kapitaal: bewoners met 
grote sociale netwerken die 
kunnen binden maar ook bruggen 
bouwen 

4. Actieve oriëntatie van bewoners 
op de veranderende identiteit van 
hun dorp: ?vertellen van verhalen?  

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 
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De rol van dorpsraden (1) 

• De ? hefbomen ? voor het dorp:  

? Wonen  (en Recreatie) 

? Zorg   

? Welzijn   

 

• Ervaringen van dorpsraden:  

? De agenda?s van dorpsraden  

? Successen en Teleurstellingen  

? Kansen en Gevaren  

 
Omgaan met verandering, de rol van 

dorpsraden 
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De rol van dorpsraden (2) 

• De rol van de gemeente:   

? Verschil maken: 

• Het ene dorp is het andere niet 

• Succesvolle en kwetsbare bewoners  

? Communicatie en Lef 

• Gevaar van ?achteruitkijkspiegel? politiek  

• De wet van Roosevelt 

• Slingerbewegingen in bestuur en beleid: 

? Centralisatie ?  Decentralisatie 

? Efficiency ?  Rechtvaardigheid 

 Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 



 
Dank voor uw aandacht 

 
Omgaan met verandering, de rol van dorpsraden 

Frans@Thissen .net 
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Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

STELLING: 
 

Lid zijn van een dorpsraad is een 
dagtaak en daarom alleen weggelegd 
voor Pensionados 
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Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

STELLING: 
 

Dorpsraden worden ingezet als 
excuus-truus (en staan vervolgens 
weer aan de zijlijn) 
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Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

STELLING: 
 

Dorpsraden moeten zich richten op 
de toekomst i.p.v. op behoud van 
hetgeen er op dit moment is 
 

 
 
 

 
 



UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

 

Omgaan met verandering, de rol van 
dorpsraden 

STELLING: 
 

Dorpsraden vormen een nieuwe 
bestuurslaag 
 

 
 
 

 
 



 
 

BEDANKT VOOR JE DEELNAME 
 

(TOT OVER 2 JAAR) 
 
 


