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Samen op zoek
Dorpsbelangenorganisaties (dorpsbelangen) vind je in veel verschillende 
vormen. Sommige staan al jaren als een huis, andere vinden organisch 
hun weg. Voor allemaal geldt: de samenleving in dorpen verandert en 
dorpsbelangen moeten hierin meebewegen. Dit vraagt om een blik in  
de spiegel en jezelf de vraag stellen: zijn de dingen die we doen als 
belangenvereniging nog passend of is het tijd voor een andere aanpak? 

Vanuit onze contacten met de verschillende leden van Groninger Dorpen 
en uit onderzoek blijkt dat dorpsbelangen zichzelf heruitvinden. Grofweg 
zien we vier veelvoorkomende rollen van dorpsbelangen: 
1. Representatief; de vertegenwoordiger
2. Adviserend; de kennisdeler
3. Verbindend; de verbinder
4. Activerend; de aanjager

In deze speciale editie van het Nijsblad, lichten we deze rollen toe en 
hebben we ze voorzien van praktische, lokale voorbeelden. Met recht is 
dit een boekje vol èn voor lokale inspiratie! Toepasbaar in het werk dat 
jullie  als organisatie (zouden kunnen) doen. Het gaat tenslotte om jullie 
unieke dorpsbelangen in jullie mooie dorp!
Heb je deze speciale editie van het Nijsblad uit? Ga dan actief met elkaar 
aan de slag. De praatplaat op bladzijde 18 en 19 geeft hiervoor de eerste 
aanzet. 

Veel lees- èn doe-plezier!

PS: daar waar dorpsbelangen of plaatselijk belang staat, wordt bedoeld: de 
dorpsbelangenorganisatie, de dorpsraad of de organisatie plaatselijk belang.
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Werk van (dorps)belang(en)
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Dorpsbelangen, je vindt ze in bijna alle dorpen. Overal zijn ze nèt een beetje anders. Van oudsher het 
inspraakorgaan voor de gemeente. In deze tijd van verschuiving van de ‘gemeente voorziet’ naar ‘participatie’ en 
‘eigen kracht’, verandert ook de rol van dorpsbelangen.

Hoe weet je als dorp wat ‘het dorp’ wil? En hoe weet je als 
gemeente wat een dorp wil? Zie daar, de oorspronkelijke 
rol van dorpsbelangen. Een dorpse organisatie (vereniging 
of stichting) als verbinding tussen de gemeente en 
inwoners.

DE STEM VAN HET DORP
De vraag steekt steeds vaker de kop op: weten jullie als 
bestuur van dorpsbelangen hoe het dorp over zaken 
denkt? Veel dorpsbelangen bestaan uit een groepje actieve 
kartrekkers die initiatieven nemen. Soms gebeurt dat in 
overleg met een aantal andere dorpsbewoners. Het dorp 
weet nauwelijks waar jullie als dorpsbelangen zo druk mee 
zijn. Een probleem dat bijvoorbeeld tot uiting komt bij de 
jaarlijkse ALV, waar slechts een handjevol mensen op 
afkomt. En misschien nog wel urgenter: op het moment 
dat er geen nieuwe bestuursleden meer te vinden zijn.

MÉÉR DAN SPREEKBUIS
Veel Groningse dorpen zijn in beweging. De komende 
herindeling is aanleiding voor veel dorpsbelangenbesturen 
om hun eigen rol eens onder de loep te nemen. In die 
dorpen is dorpsbelangen méér dan alleen spreekbuis 
richting de gemeente. Ze onderneemt steeds meer zelf 
initiatief. Dorpsbelangen is dé organisatie die mensen, 

groepen en verenigingen in het dorp met elkaar verbindt. 
Als dorp samen sterk in een grote gemeente, dat is de 
belangrijkste drijfveer.

STAP VOOR STAP
Veranderen is best spannend. Toch voelen jullie als bestuur 
misschien aan dat dat wel nodig is. De toon maakt de 
muziek, ook bij veranderen. Jullie kunnen natuurlijk 
rigoureuze stappen nemen. De hele bestuursstructuur in 
één keer omgooien, doen wat ze in het dorp naast jullie 
ook doen. Maar kleine stapjes zijn vaak gemakkelijker en 
leveren maatwerk. Rustig uitproberen wat in jullie dorp 
werkt en wat niet. Doe je voordeel met goede ervaringen 
uit andere dorpen: pas aan wat je aan wilt passen, doe 
anders wat anders moet!

ROLLENSPEL
Welke rol je als dorpsbelangen aanneemt, verschilt per 
dorp, per bestuur en zelfs per bestuurslid. Zoals gezegd,  
in dit boekje vind je vier rollen die we vaak terugzien in  
de dorpen: de vertegen woordiger, de kennisdeler, de 
verbinder en de aanjager. Kijk waar jullie de combinatie 
van rollen kunnen pakken. Laat je inspireren en doe dat 
wat bij je past. Dat is de belangrijkste boodschap.
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Rol 1
Representatief; de vertegenwoordiger

Dorpsbelangen wordt veelal gezien als de brug tussen dorp en gemeente. Je bent de spreekbuis voor het dorp 
richting de gemeente en het aanspreekpunt van de gemeente richting het dorp. Je bent een luisterend oor en 
daardoor weet je wat jullie dorp wil. Toch rijst vaker de vraag: “Hoe weet de gemeente dat dorpsbelangen 
namens het dorp spreekt?”.

Omdat je midden in je dorp staat, weet je snel wat er 
speelt. Een groot voordeel ten opzichte van het gemeente-
bestuur. Echt voor het dorp staan is alleen niet iets wat 
zomaar aan komt waaien. Als bestuur spelen jullie daar zelf 
een grote rol in. Durf kritisch naar jullie bestuur te kijken: 
komt de stem van het dorp tot zijn recht in de samenstel-
ling van het bestuur?

DRAAGVLAK
Het hebben van een duidelijke achterban is voor het 
dorpsbelangenbestuur enorm belangrijk. Vaak wordt 
draagvlak aangegeven door het aantal leden. Echter, dat 
een groot percentage van de huishoudens lid is, zegt niets 

over het draagvlak. Het gaat vooral om actieve betrokken-
heid. Zoek als dorpsbelangen continu het dorp op! 
Ontwikkel bijvoorbeeld samen een dorpsvisie. Dat kost tijd 
maar levert ook energie op!

AFSPIEGELING VAN HET DORP
Jullie vormen als bestuur de ruggengraat van dorpsbelan-
gen. Het is belangrijk om je af te vragen of jullie bestuur 
een goede afspiegeling vormt van jullie dorp. Het bestuur 
als goede mix van de verschillende inwoners(groepen) met 
af en toe een nieuwe wind in het bestuur waarin samen 
verantwoordelijkheid delen en dragen prettig is.
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Convenant – Westerwolde 

Duidelijk maken aan de (nieuwe) gemeente wie 
jullie zijn en wat jullie doen? Een convenant biedt 
uitkomst. Zet op papier wat jullie rol is, wat jullie 
van de gemeente verwachten en wat de gemeen-
te van jullie kan verwachten. Ga hierover in 
gesprek en leg het vast. In de nieuwe gemeente 
Westerwolde zijn de dorpsbelangen en de 
gemeente hier al samen mee aan de slag gegaan. 

Bestuursstructuur – Den Andel
Nieuwe bestuursleden vinden is lastig. Daarom 
blijven oude bestuurders vaak (te) lang zitten. 
Juist dát kan andere inwoners weerhouden om 
in te stappen. Toon lef om als bestuur te vernieu-
wen en durf los te laten. Probeer eens een 
andere vorm uit. Zoals in Den Andel, waar 
werkgroepen ad hoc met thema’s aan de slag 
gaan onder de paraplu: Netwerk Den Andel. Het 
is het netwerk vooral te doen om thema’s waar 
inwoners energie van krijgen. 

Algemene ledenvergadering nieuwe stijl - 
Holwierde
De Algemene ledenvergadering (ALV) is dé kans 
om je als dorpsbelangen te laten zien aan het 
dorp. Maak daar gebruik van! Op de standaard-
agenda van de avond komen niet veel mensen af. 
Probeer daarom nieuwe vormen uit. 
Denk bijvoorbeeld (aansluitend) aan een klein 
festival waarop je in verschillende kraampjes jullie 
projecten presenteren en andere initiatieven uit 
het dorp zich kunnen showen. In Holwierde 
organiseert dorpsbelangen een dorpsbijeenkomst 
waar alle indieners van ideeën zichzelf presente-
ren, waarna alle inwoners samen beslissen wie 
hoeveel geld krijgt. Zoiets zou je best kunnen 
combineren met de ALV.

Nieuwe,

lokale inzichten



Kennisdeler kun je zijn door je kennis van recente maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast weet je veel van 
jullie dorp en houd je jezelf op de hoogte van de gemeentepolitiek. Met deze kennis in de achterzak geven jullie 
advies; aan het dorp en de gemeente. Kennis is kracht!

Dorpen hebben te maken met veel veranderingen en 
ontwikkelingen. Binnen het dorp, maar ook daarbuiten.  
Als dorpsbelangenbestuur ben je het centrale punt: je kunt 
alle informatie samenbrengen en delen.

NAAR DE GEMEENTE
De gemeente is een belangrijke partner van dorpsbelan-
gen. Als dorpsbelangen is het goed om actief advies te 
geven aan de gemeente. Dit kan op uiteenlopende 
manieren over uiteenlopende zaken, gevraagd én  
ongevraagd. Een dorpsbos dat onderhoud nodig heeft, 
inwoners die meer zeggenschap willen hebben over de 
dorpsbegroting. Maar ook: hoe inwoners te betrekken bij 

het herinrichten van de hoofdweg. Als dorpsbelangen ken 
je jouw dorp het beste. Straal dat uit! 

DELEN IN HET DORP
Iedereen in het dorp weet vaak wel iets van wat er speelt 
maar niet altijd waar jullie je als dorpsbelangen mee bezig 
houden. Communicatie is cruciaal. Deel wat er speelt in 
het dorp en binnen de gemeentepolitiek. Kijk ook breder: 
vergaar als dorpsbelangen zoveel mogelijk informatie over 
die dingen die jullie dorp mooier en beter maken. De 
website van Groninger Dorpen is een goede vindplaats van 
regelingen, subsidies en programma’s. Deel dit vooral met 
het dorp!

Praktisch lobbywerk
Het klinkt als iets wat alleen grote bedrijven 
doen: lobbyen. Maar ook jullie kunnen dat! Als 
dorpsbelangen oefen je invloed uit op de lokale 
politiek. Via standaardmethodes, zoals inspraak-
recht en/of een gesprek met de wethouder. Dat is 
niet de enige manier. Vaak worden besluiten al 
eerder genomen. Wees de raadsvergadering 
daarom voor en probeer de publieke opinie én  
de opinie van de raadsleden te beïnvloeden.  
Dát bepaalt wat er gebeurt. Schrijf bijvoorbeeld 
een stuk voor de lokale of regionale krant, maak 
afspraken met (potentiële) raadsleden. Het liefst 
nog voor de verkiezingsprogramma’s worden 
geschreven. Zorg dat ze je kennen op het  
gemeentehuis en daarbuiten.

Betrokkenheid manifest - Zuidhorn
De gemeente zoekt naar manieren om de 
betrokkenheid van inwoners bij de politieke 
keuzes te vergroten. Als dorpsbelangen voel je 
goed aan hoe dat in jouw dorp het beste kan.  
Zijn er bijvoorbeeld vooral doeners of juist 
denkers? Laat ook aan je gemeente weten dat  
zij bij dorpsbelangen terecht kan als ze iets voor 
inwoners van jullie dorp wil organiseren.  
Zo weten jullie ook direct wat de bedoeling is.  
Met het oog op de gemeentelijke herindeling 
heeft de gemeente Zuidhorn haar dorpen 
aangeboden om een manifest samen te stellen: 
hoe werkt het dorp samen met de gemeente en 
wat zijn belangrijke thema’s voor het dorp.  
Zo organiseert de gemeente een warme over-
dracht naar de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Themadossiers - Lauwerzijl
Het verdelen van themadossiers binnen het 
bestuur helpt om kennis ook daadwerkelijk op te 
bouwen. Heeft een bestuurslid passie voor de 
bebouwde omgeving, laat hem of haar hier alles 
over bijhouden. Is er een bestuurslid die vol is 
van groen, laat hem of haar hier voor gaan. Ook 
handig wanneer een initiatief of werkgroep 
ontstaat vanuit een bepaald thema. Er is gelijk 
een bestuurslid beschikbaar die de brugfunctie 
kan vervullen tussen de groep en het bestuur. 
Dorpsbelangen Lauwerzijl heeft een coördinerend 
bestuur die onder andere inwoners stimuleert 
om in groepsverband activiteiten te organiseren. 

Rol 2
Adviserend; de kennisdeler
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Als verbinder zijn jullie de spin in het web. Dorpsbelangen is bij uitstek de partij die dorpsgenoten, verenigingen, 
plaatselijke ondernemers en dorpsinitiatieven bij elkaar brengt. Ook daarbuiten zoeken jullie de verbinding. Met 
jullie buurdorp(en) bijvoorbeeld. Samen optrekken en elkaar inspireren, daar doet de verbinder het voor!

Vaak zitten initiatieven, organisaties, mensen en onder-
nemers op hun eigen eilandje. In jullie dorp ook? Zonde! 
Door verbindingen te zoeken, binnen én buiten het dorp, 
bereik je samen zoveel meer. Vooral in een (klein) dorp. 

VERBINDINGEN LEGGEN
Het is onvoorstelbaar hoeveel vrijwilligers er in dorpen 
actief zijn, alleen al in de besturen van verenigingen, 
organisaties, initiatiefgroepen in jullie dorp. Slimme 
verbindingen zoeken tussen al die vrijwilligers draagt bij 
aan de levensvatbaarheid van al die verschillende dorpse 
activiteiten. Een uitgelezen rol voor dorpsbelangen. 

SAMEN OP Z’N STERKST 
Eilandjes binnen het dorp, dat is iets wat je wilt voor-
komen. Breng daarom de verschillende groepen regel- 
matig samen. Op ‘soort’ activiteit, zoals een avond voor 
alle sportverenigingen. Of op thema, zoals een workshop 
boekhouden, voor alle (potentiële) penningmeesters in het 
dorp. Soms ontstaan samenwerkingen spontaan, vaker 
hebben besturen net even dat zetje nodig om elkaar op te 
zoeken. Een zetje dat jullie bij uitstek kunnen geven! 
Bijvoorbeeld door jullie dorpsbelangen neer te zetten als 
parapluvereniging: de centrale organisatie waar alle dorpse 
activiteiten samenkomen. Of door jaarlijks een uitwisse-
lingsmoment te organiseren.

Dorpstafel - Onderdendam
Een dorpstafel of themacafé is een fantastische manier om dorpsgenoten rond een bepaald onderwerp bij elkaar 
te krijgen. Onderdendam heeft hier ervaringen mee. Bijvoorbeeld als er iets urgents speelt in jullie dorp, er een 
gemeentelijke ingreep op stapel staat of wanneer je als dorpsbelangen input wilt over een bepaalde kwestie. 
Sleutelwoord voor succes van deze tafels: gezelligheid. Zorg bijvoorbeeld voor een lekkere woensdagavond- 
maaltijd, een vrijdagmiddagborrel, of een zaterdagmiddag high-tea. Benadruk daarbij dat het om iets eenmaligs 
gaat, deelnemers zitten nergens aan vast. Met een dorpstafel/thema-café sla je twee vliegen in één klap: het 
verbindt door het samenzíjn van dorpsgenoten en door het samenbréngen van ideeën en meningen. Houd je 
achterban, je dorpsbewoners, op de hoogte. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of jullie dorpskrant. 

Burencontact - Marum 
Organiseer een regelmatig terugkerend contact-
moment met buurdorpen. In Marum is bijvoor-
beeld het dorpenoverleg. Je kunt dit zien als een 
cluster, waarbinnen kennis gedeeld wordt en men 
zich samen sterk maakt voor de dorpen. In veel 
gemeenten wordt dit nu eenmaal per jaar 
georganiseerd door de gemeente. Wanneer een 
gemeente groter is of wordt, is het verstandig dit 
samen met je buurdorpen zèlf op te pakken. Zie 
elkaar niet als concurrenten, maar onderschrijf 
vooral jullie gezamenlijke belangen. Naast deze 
structurele overleggen is het goed (en leuk!) om 
je af en toe te laten inspireren door wat andere 
dorpen doen. Door activiteiten en evenementen 
voor en over dorpen te bezoeken. En/of door op 
eigen initiatief op de koffie te gaan bij een dorp of 
initiatief dat je aanspreekt.  

Rol 3
Verbindend; de verbinder
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Samen aan de slag met actief betrokken dorpsgenoten, als dorpsbelangen ben je ook de gangmaker binnen de 
dorpsinitiatieven. Zo zorgen jullie gezamenlijk ervoor dat jullie dorp klaar is voor de toekomst. 

Wat doe je als je volop kansen ziet voor jouw dorp, maar 
de inwoners ze niet grijpen? Dan open je ze de ogen! Laat 
zien dat je als dorp veel kunt bereiken. Simpelweg, door 
kansrijke activiteiten zelf te doen. Is jullie dorp al actief? 
Houden zo. Of doe er als dorpsbelangen zelfs nog net dat 
schepje bovenop.

ACTIEF DORP
Het ‘dit gaat er allemaal niet goed’, ombuigen naar het 
positieve, het ‘zo kan het ook en we kunnen dat zelf’. Dat is 
iets wat je als dorpsbelangen graag wilt. Dorpsbelangen 
kan de aanjager zijn. Als dorpsbelangen zie je wat er in de 
wereld om je heen gebeurt, je merkt op hoe de gemeente-
lijke rol verandert en je wéét dat dat vraagt om een andere 
houding van jullie als dorpsbelangen en van het dorp als 
geheel. Van passieve inwoners die wachten op waar 
dorpsbelangen mee komt, naar dorpsgenoten die samen 
actief aan de slag gaan om hun wensen te realiseren.

NIET ALLEEN
Er wordt steeds meer gevraagd aan eigen kracht; van  
inwoners en van dorpen als geheel. Een handschoen die 

opgepakt moet worden. Maar wie doet dat? Als dorps-
belangen lukt dat niet alleen en dat moet je als bestuur 
ook helemaal niet willen. Vaak is op gang brengen of 
faciliteren al genoeg om een initiatief van de grond te 
krijgen. Een kwestie van de juiste persoon die de juiste 
vraag stelt, op nét het juiste moment. 

PRIKKEL
In sommige dorpen ontstaan dorpsinitiatieven spontaan. In 
andere niet, ook al zou je dat als dorpsbelangen wel willen. 
Dan vraagt dat inspanning van jullie als bestuur. Prikkel het 
dorp om aan de slag te gaan met een bepaald onderwerp. 
Inspireer inwoners door te laten zien: ‘dáár kan het, dus 
híer ook’. Help enthousiastelingen op weg, vorm een 
werkgroep onder de vlag van dorpsbelangen en onder-
steun waar nodig. Help bij het aanvragen van de subsidie 
of een vergunning.
Onderscheid ook de denkers en doeners. Zet de mensen 
op die plek waar ze vol energie aan de slag kunnen.

Hulp vragen - Sauwerd
In Sauwerd heeft dorpsbelangen de aanzet 
gegeven tot de Dorpencoöperatie Reitdiepdal. 
De dreigende sluiting van de lokale dorpswinkel 
vroeg om snelle actie. Dorpsbelangen zag dit en 
liet het er niet bij zitten. Een oproep aan het 
dorp om mee te denken over het voortbestaan 
van de winkel, leidde tot veel respons. Hieruit 
ontstond een werkgroep die aan de slag ging om 
de winkel te redden. De winkel, nu in het beheer 
van het dorp, is sinds september 2017 weer 
open. De coöperatie staat inmiddels helemaal 
los van dorpsbelangen. Maar als dorpsbelangen 
dat ene zetje toen niet had gegeven... 

Enthousiasme losmaken - Oosternieland
Het nut van dingen zelf oppakken en voelbaar 
maken in het dorp is de eerste stap. Als je wilt dat 
inwoners zelf iets gaan dóen, moet je ervoor 
zorgen dat ze zelf iets wíllen doen. Enthousiasme 
over een thema ontstaat het snelst als inwoners 
worden gevraagd met suggesties te komen. Eerst 
dromen, dan doen. Het leidt ertoe dat inwoners 
zich ten volle in willen, en blíjven, zetten. In een 
paar creatieve sessies zijn de dromen van 
Oosternieland vertaald naar concrete thema’s en 
activiteiten!

Dorpsvisie vernieuwen - Opende
Een manier om initiatieven aan te jagen, is het 
organiseren van thema-avonden. Bijvoorbeeld 
over energie, als mogelijke eerste aanzet voor 
een energiecoöperatie. Een dorpsvisie is ook een 
mooie manier om aan te zetten tot werkgroepen. 
Een werkgroep per thema, om praten gelijk om te 
zetten in doen. In Opende zijn ze op deze manier 
aan de slag gegaan om hun dorpsvisie te actuali-
seren.

Hulp nodig?
Niet veel tijd, wel veel ambitie? Er zijn verschil-
lende organisaties die jouw dorp verder kunnen 
brengen. Vraag bij jouw koepelorganisatie 
Groninger Dorpen naar de mogelijkheden.

Rol 4
Activerend; de aanjager

Nieuwe,

lokale inzichten



Partner met de gemeente

Dorpsbelangen en gemeente die ècht samenwerken. Daar word je blij van. Toch kunnen er hobbels zijn, soms 
zelfs beren. Bij jullie ook? Niet nodig! Als beide partijen vanuit eigen motivatie de samenwerking zoeken, ontstaan 
mooie dingen. Daarvoor is wederzijds vertrouwen onontbeerlijk. En dat vertrouwen begint bij elkaar echt 
kennen. Praten met elkaar.

De gemeente is vanuit de overheid de belangrijkste 
partner voor het dorp. Zie dit ook echt zo! Het voelt soms 
alsof dorp en gemeente tegenstrijdige belangen hebben. 
Dat is jammer. Beiden willen het beste voor het dorp. 
Ideeën over hoe dat te bereiken, verschillen soms.

Daarom is het verstandig om al in een vroeg stadium  
met elkaar in gesprek te zijn. Praat regelmatig met de 
gemeente. Weet wat er binnen de gemeente speelt en  
laat de gemeente weten wat er in het dorp speelt.  
Alleen als je elkaar kent, kun je echt samenwerken!

ELKAAR KENNEN
Om goed samen te kunnen werken met de gemeente, is 
het belangrijk te weten hóe de gemeente werkt. Hoe zit de 
gemeentelijke structuur in elkaar? Als je hier niet veel 
vanaf weet, biedt internet een schat aan algemene 
informatie. Meer specifieke informatie over jouw (nieuwe) 
gemeente, kan je vinden op de eigen website van de 
gemeente. 

En als je te maken hebt met herindeling: zorg voor een 
kennismakingsgesprek met de nieuwe gemeente. Zodat je 
weet wat de manier van werken wordt en hoe de nieuwe 

gemeente de rol van dorpsbelangen ziet. Kan je je hier niet 
in vinden? Maak dit ook kenbaar! Jullie zijn tenslotte de 
ervaringsdeskundigen. 

IN CONTACT
Als je weet hoe het zit, weet je ook met wie je het beste 
contact kan opnemen en/of onderhouden. Raadsleden,  
de wethouder of juist met een bepaalde ambtenaar?  
Heeft jullie gemeente een dorpencoördinator, een tussen-
persoon die jullie dorp goed kent? Nodig hem of haar 
regelmatig uit bij alles wat er in het dorp speelt. Het is 
altijd goed als ze ‘je kennen’ op het gemeentehuis. 

LAAT JE ZIEN!
Laat de gemeente zien wat jullie allemaal doen, hoeveel 
werk jullie steken in bepaalde zaken en hoe jullie samen 
optrekken met het dorp. Benader de gemeente positief, 
maar blijf ook zeker kritisch. Richting de gemeente èn op 
jullie eigen handelen als organisatie. Daarmee versterk je 
jullie positie richting de gemeente. Zet jullie dorp op de 
kaart. Laat je zien hoeveel energie er in jullie dorp zit,  
dan slaat die energie vanzelf over op de gemeente. Dáár 
plukken jullie samen de vruchten van!
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Praatplaat
Je hebt dit boekje gelezen en je wilt aan de
slag. Hoe pak je dit aan? Dat kan op verschillende
manieren. Deze praatplaat is daar één van. Gebruik
hem tijdens jullie bestuursvergadering. Of nog leuker,
maak er een aparte sessie van. Met taart!

STAP 1: Balans opmaken 
De hoofdvraag: “Wat doen we allemaal en 
past dat nog bij ons en het dorp?”
Soms heb je als bestuur geen idee meer wat je 
allemaal doet en waarom je bepaalde taken 
uitvoert. Tijd om de waarde van alle taken te 
bepalen en zo je organisatie up-to-date te 
houden. Passen de taken nog ‘in het nu’, bij 
jullie dorp en bij jullie als bestuur? Wat vinden 
jullie belangrijk om mee bezig te zijn en waar 
trek je juist een grens? 

Een woordweb kan helpen om inzicht te krijgen 
in wat jullie allemaal doen en wat jullie zien als 
jullie kerntaken voor de toekomst. Werk deze 
rollen en taken in een latere sessie uit.  
Zo hebben jullie duidelijk op papier staan wat 
jullie doen. Deel dit ook met het dorp.  
Op jullie website bijvoorbeeld. 

STAP 2: Verbinding met het dorp  
De hoofdvraag: “Staan we (nog) in verbinding 
met het dorp?”
Verbinding met het dorp is dé kern van jullie werk. 
Hoe geven jullie dit vorm? Zijn er nog andere/
betere manieren om dit in de toekomst te doen? 
Brainstorm over hoe jullie het dorp (nog beter) 
kunnen betrekken bij het werk dat jullie doen. 
Onderstreep daarna alle ideeën waarmee jullie 
aan de slag willen. Werk deze ideeën in een latere 
sessie concreet uit.  

STAP 3: Op de koffie bij de buren  
De hoofdvraag: “Hoe doen ze het in de buurdor-
pen?”
Het is goed om te bouwen aan de relatie met de 
buurdorpen binnen jullie gemeente. Zeker als er in 
jullie gemeente sprake is van herindeling. Bespreek 
binnen jullie bestuur waarin jullie de samenwerking 
zouden willen zoeken. En met welke dorpen? Maak 
één bestuurslid verantwoordelijk voor de totstand-
koming van de samenwerking. 

STAP 4: Samenwerken met de gemeente  
De hoofdvraag: “Op welke manier trekken we 
samen op met de gemeente?”
Voor een vruchtbare onderlinge samenwerking 
is het goed om duidelijk te zijn over welke 
onderwerpen en op welke manier je betrokken 
wilt worden. Ga hierover in gesprek met jullie 
gemeente! Stel een voorstel op over hoe jullie 
gaan werken, wat de gemeente van jullie kan 
verwachten en wat jullie van de gemeente 
verwachten. Maak vervolgens een afspraak 
met de gemeente. Zet tijdens het gesprek de 
gezamenlijke afspraken op papier (bijvoorbeeld 
in een convenant).  

EN NU: HANDEN UIT DE MOUWEN 
Hoera! Jullie zijn door alle stappen heen. Jullie hebben nu een goed beeld van wie jullie willen zijn en wat 
jullie willen doen. Nu de handen uit de mouwen! Hulp nodig? Neem contact op met Groninger Dorpen.
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Samenwerken is  
samen sterker! 
Dit boekje vormt het sluitstuk van het project  
‘Samen werken aan burgernabijheid’. Uitgevoerd door 
Groninger Dorpen, in samenwerking met de Vereniging 
van Groninger Gemeenten (VGG) en CMO STAMM. De 
komende gemeentelijke herindeling was de aanleiding 
voor het project. Het doel is een goede samenwerking 
tussen dorp(sorganisaties) en de nieuwe, grotere 
gemeente. CMO STAMM heeft zich binnen dit project 
gericht op kennisvergroting bij de gemeenten.  
Groninger Dorpen is samen met de VGG de boer op 
gegaan in de dorpen. Een jaar lang zijn kennis en 
praktische handvatten met elkaar gedeeld.

Voor een goede samenwerking, moet je elkaar kennen. 
Wat is je rol als dorpsbelangen en wat is de rol van de 
gemeente? En hoe werk je als dorpsbelangen samen met 
de gemeente - ook, of juist vooral, als die gemeente straks 
groter is? Grote vragen die in dit boekje in kleine partjes 
beantwoord zijn. 

Kennis is stap één, doen is stap twee (en drie, en …).  
Als Groninger Dorpen zijn we èn blijven we actief in het 
ondersteunen van dorpen. Zeker nu er zoveel gebeurt in 
de dorpen en daarbuiten!
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HULP NODIG?
Groninger Dorpen is dé vereniging voor lokale dorpsbelangen. Een zetje of een frisse blik nodig? Neem contact met ons 
op!  Wij helpen jullie graag door de stappen heen. Kijk voor meer  verdieping, achtergrond en tips over dit onderwerp 
ook op: www.groningerdorpen.nl.


