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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 

 



 

 

 Dorpsagenda met dorpswaardering * * *  5  

   

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het hoofddoel van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering is om met bewoners 

plannen te ontwikkelen en de uitvoering van de plannen te organiseren om de leefbaarheid in 

landelijke gebieden te verbeteren. 

 

Daarnaast heeft de methode de volgende twee doelen. 

 Dorp en gemeente ontwikkelen al werkend een communicatiestructuur, gebaseerd op 

partnerschap en met elkaar meedenken vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Hiermee ligt 

er een basis voor het geven van vorm en structuur aan bewonersinbreng.  

 Het genereren van dynamiek in het dorp, zodat er verbindingen ontstaan tussen (groepen) 

bewoners. 

 

Doelgroep  

De doelgroep van Dorpsagenda met Dorpswaardering bestaat uit dorpsorganisaties (zoals de 

dorpsbelangenvereniging, dorpsstichting of dorpsraad). Alle dorpsbewoners vanaf twaalf jaar 

mogen deelnemen. 

 

Aanpak 

De methode is gericht op het door dorpsbewoners zelf – met behulp van de enquête 

Dorpswaardering – formuleren van een lijst met actiepunten ter verbetering van de leefbaarheid 

van een dorp. Dit gebeurt gedurende een proces dat uit zes fasen bestaat. 

1. De initiatieffase: het initiatief om een Dorpsagenda op te stellen ligt meestal bij de 

dorpsorganisatie. Wanneer een algemene belangenorganisatie ontbreekt, kan een brede 

werkgroep worden samengesteld. 

2. De voorbereidingsfase: De dorpsorganisatie, de gemeenten en de procesbegeleider worden 

het eens over de aanpak, financiering en inzet. Een definitief plan van aanpak wordt 

opgesteld. 

3. De inventarisatiefase: Om de vragen en problemen inzichtelijk te maken, verzamelt de 

dorpsorganisatie informatie met behulp van een enquête.  

4. De planvormingfase: Op basis van de enquête wordt duidelijk welke onderwerpen er spelen 

in het dorp. De werkgroepen werken hiervoor plannen en ideeën uit. Deze plannen 

resulteren aan het eind van deze fase in een Dorpsagenda, opgesteld door de 

Agendacommissie. 

5. De afrondingsfase: In deze fase legt de Agendacommissie de Dorpsagenda voor aan het 

dorp en stellen de bewoners de Dorpsagenda vast. Vervolgens wordt de Dorpsagenda 

aangeboden aan de dorpsorganisatie, die het presenteert aan de buitenwereld: de 

gemeente en andere relevante maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan het 

verwezenlijken van punten.  

6. De evaluatiefase: Partijen kijken terug op het proces dat is doorlopen en formuleren lessen 

voor zichzelf en voor de aanpak als geheel. 
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Het doorlopen van de fasen gebeurt gedurende één of meer bijeenkomsten onder leiding van 

een procesbegeleider. De dorpsbewoners verdelen de verschillende taken die aan bod komen 

onder de deelnemende bewoners, op basis van hun capaciteiten en competenties. 

 

Materiaal 

Het volgende handboek is beschikbaar: Dorpsagenda met dorpswaardering: Procesbeschrijving 

en handleiding, geschreven Jannie Schonewille, Ria de Graaf-Huits en Leo Hardus, uitgegeven 

in 2006 door STAMM Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe.  

 

Ontwikkelaar 

STAMM CMO 

0592 394 400 

www.stamm.nl 

 

 

2. Onderbouwing  

 

Het instrument Dorpswaardering is gebaseerd op het Engelse Village Appraisals waarbij 

dorpsbewoners door middel van zelfonderzoek de problemen, behoeften, bedreigingen, kansen 

en wensen in hun dorp identificeren. Uit evaluatieonderzoeken in Groot-Brittannië blijkt dat 

Village Appraisals leidt tot actieve betrokkenheid van dorpsbewoners bij hun leefomgeving, ook 

op langere termijn (Engbersen et al., 2005). De ontwikkelaar van de methode Dorpsagenda met 

Dorpswaardering verwijst voor de onderbouwing verder niet naar uitgebreidere visies, theorieën 

of wetenschappelijke onderzoeken.  

 

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

De uitvoering van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering is vooral in handen van 

dorpsorganisaties. Daarnaast zijn ook de gemeente en andere partijen (zoals waterschap, 

provincie of woningcorporaties) betrokken. De methode is in Drenthe meerdere malen 

toegepast.  

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de praktijkervaringen van de professionals en 

bewoners met Dorpsagenda met dorpswaardering (Rigter, 2007; Derijcke et al., 2004). In 

algemene zin spreken professionals en bewoners zich positief uit over het werken met de 

methode. Wel blijkt dat bewoners vooral gericht zijn op concrete resultaten, terwijl 

procesbegeleiders en beleidsmakers bij het beoordelen van het resultaat focus leggen op het 

verloop van het proces (Rigter, 2007). Bewoners geven aan meer zelfvertrouwen te hebben na 

deelname aan Dorpswaardering en veel geleerd te hebben. Zij doen nieuwe contacten op en er 

ontstaan nieuwe activiteiten (Rigter, 2007). Ook vinden zij dat het proces heeft bijgedragen aan 

een positief gevoel van zelfsturing en dat de communicatie tussen de verschillende partijen in 

het dorp is toegenomen. Er waren echter ook negatieve geluiden over de 

gebruiksvriendelijkheid van de enquête (Derijcke et al., 2004). 

 

 

 

http://www.stamm.nl/
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4. Effectonderzoek 
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

 Doordat bewoners samen werken aan een Dorpsagenda, leren dorpelingen elkaar kennen 

en ontstaat er meer(/nieuwe) dynamiek in een dorp.  

 Het initiatief voor het maken van een Dorpsagenda en de verantwoordelijkheid voor het 

opstellen ervan ligt bij de dorpsorganisatie, waardoor dorpsbewoners zich (meer) betrokken 

en verantwoordelijk voelen bij de realisatie van plannen. Er ontstaat hierdoor een 

representatief beeld van de wensen van het dorp, meer draagvlak voor plannen en een 

sterker gevoel van zelfbeschikking.  
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

Dorpsagenda met dorpswaardering: Procesbeschrijving en handleiding, geschreven door 

Jannie Schonewille, Ria de Graaf-Huits en Leo Hardus, uitgegeven in 2006 door STAMM 

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Landelijke gebieden binnen en buiten Nederland, hebben specifieke problemen ten aanzien van  

de leefbaarheid. Een combinatie van economische achterstand en onaantrekkelijkheid zorgt 

voor een neerwaartse spiraal van krimp. Voorzieningen verdwijnen door verscheidene 

maatschappelijke ontwikkelingen en de woonaantrekkelijkheid gaat achteruit. Bestuurders 

zoeken naar oplossingen hiervoor en willen dorpsbewoners betrekken bij de planvorming, om 

de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland te behouden of te bevorderen. 

 

Politiek en bestuur hechten veel belang aan een grote(re) inbreng van bewoners bij 

overheidsplannen. Gemeenten willen interactiever werken. Zij hebben hiertoe beleidsmatig 

(zowel financieel als personeel) ruimte gecreëerd. De invoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) heeft hieraan een krachtige impuls gegeven. Immers, het succes van de 

Wmo is afhankelijk van burgerparticipatie. De overheid is echter ontevreden over de moeizame 

samenwerking tussen bewoners en gemeenten bij het maken van leefbaarheidsplannen. In de 

praktijk blijkt planvorming in interactie tussen bewoners en overheden lastig te realiseren. 

Oorzaken hiervoor zijn de ‘verkokerde’ manier van werken van de overheid en het ontbreken 

van procesondersteuning.  

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Het hoofddoel van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering is om met bewoners 

plannen te ontwikkelen en de uitvoering ervan te organiseren om de leefbaarheid in landelijke 

gebieden te verbeteren. 

 

Daarnaast heeft de methode de volgende twee doelen. 

 Dorp en gemeente ontwikkelen al werkend een communicatiestructuur, gebaseerd op 

partnerschap en met elkaar meedenken vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Hiermee ligt 

er een basis voor het geven van vorm en structuur aan bewonersinbreng.  

 Het genereren van dynamiek in het dorp zodat er verbindingen ontstaan tussen (groepen) 

bewoners. 
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Herkomst naam methode 

De naam Dorpsagenda refereert naar een letterlijke agenda met actiepunten gericht op het 

verbeteren van (de leefbaarheid van) een dorp. De agenda wordt opgesteld door 

dorpsbewoners. De lokale overheid heeft zich voorafgaand gecommitteerd aan het opstellen 

van de agenda, omdat deze bij de planning en uitvoering de belangrijkste partner is.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van Dorpsagenda met Dorpswaardering bestaat uit dorpsorganisaties (zoals de 

dorpsbelangenvereniging, dorpsstichting of dorpsraad).  

 

In de praktijk heeft bijna elk dorp een dorpsbelangenvereniging, dorpsstichting of -raad. Deze  

organisatie richt zich op het algemeen belang en heeft een erkende positie zowel in het dorp als  

bij dorpsorganisaties. Bij het ontbreken van een algemene belangenorganisatie kan een  

speciale, brede werkgroep samengesteld worden, bijvoorbeeld op voorstel van lokale  

organisaties voor sport, cultuur, et cetera. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente en andere  

partijen deze organisaties als partner zien. Bovendien moet er sprake zijn van een zekere  

continuïteit om vervolg te kunnen geven aan de plannen. De vorming van een brede werkgroep  

is niet in de handleiding opgenomen. Het kost zeker meer tijd in het voortraject. 

 

Alle dorpsbewoners vanaf twaalf jaar mogen deelnemen. Aan de dorpsbewoners worden geen 

eisen gesteld voor deelname, iedereen kan meedoen. Het uitvoeren van Dorpsagenda met 

Dorpswaardering is een relatief arbeidsintensief proces. Daardoor is het voor sommige mensen 

wellicht niet mogelijk om deel te nemen aan het volledige traject. Echter, ook mensen met 

minder tijd kunnen inspraak hebben in de Dorpsagenda. In de derde fase worden namelijk álle 

dorpsbewoners uitgenodigd een vragenlijst in te vullen die leidt tot de uiteindelijke agenda.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

De software van de enquête Dorpswaardering is ontworpen voor een dorp met maximaal 3.000 

bewoners. In de documentatie over de methode worden verder geen specifieke indicatie- of 

contra-indicatiecriteria gegeven.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

De opstelling van de Dorpsagenda is een traject van de dorpsbewoners. Zij stellen zelf vast – 

met behulp van de enquête Dorpswaardering – welke leefbaarheidsvragen er in het dorp zijn. 



 

 

 Dorpsagenda met dorpswaardering * * *  11  

   

Vervolgens inventariseren zij zelf de mogelijke oplossingsrichtingen en stellen een lijst op met 

actiepunten ter verbetering van de leefbaarheid van een dorp. De insteek van de Dorpsagenda 

is gericht op het eerst zelf maken van plannen, waarna de uitvoering in samenwerking met de 

gemeente en andere betrokken organisaties wordt georganiseerd. 

 

De deelnemers 

Bij de uitvoering van de methode zijn de volgende drie deelnemersgroepen betrokken.  

 

1. De dorpsorganisatie (zoals de dorpsraad, belangenvereniging of stichting) en de 

dorpsbewoners  

De dorpsorganisatie is meestal initiatiefnemer en trekker van het proces en verantwoordelijk 

voor het formuleren van de inhoud van de agenda. De overige dorpsbewoners leveren input 

voor de agenda.  

 

2. De gemeente 

De gemeente faciliteert het proces en maakt het opstellen van een Dorpsagenda vaak 

financieel en praktisch mogelijk. Zij levert geen inhoudelijke bijdrage. De gemeente is 

medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. 

 

3. Andere betrokken partijen (zoals woningcorporaties, landschapsorganisaties,  waterschap, 

provincie of regionale projecten) 

Deze partijen kunnen een rol spelen in de financiële of praktische realisatie van het proces 

en bij het realiseren van de actiepunten, voor zover dat op hun werkterrein ligt. 

 

Agendacommissie 

Verder wordt er een Agendacommissie in het leven geroepen. De commissie moet bestaan uit 

vijf tot acht leden die een goede afspiegeling van de dorpsbevolking zijn, bijvoorbeeld op basis 

van belangen, leeftijd of sociaaleconomische status. De procesbegeleider, de 

vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere betrokken partijen kunnen de 

vergaderingen van de Agendacommissie bijwonen, maar maken formeel geen deel uit van de 

commissie. Ze hebben geen stem bij het nemen van besluiten door de dorpsorganisatie. De 

Agendacommissie heeft tot taak de onderzoeksresultaten om te zetten in een agenda met 

concrete maatregelen.  

 

De procesbegeleider 

Om het proces van de opstelling van een Dorpsagenda uit te voeren, raden de ontwikkelaars 

aan iemand te benoemen die het proces start en begeleidt. Het verdient de voorkeur om een 

externe professional van buiten de dorpsorganisatie of gemeente aan te wijzen als 

procesbegeleider. In veel gevallen kan dat de lokale welzijnsinstelling zijn, maar ook een 

provinciale welzijnsorganisatie of de vereniging van kleine kernen kan deze rol op zich nemen. 

De procesbegeleider heeft een ondersteunende, informerende, adviserende, instruerende en 

coachende rol. Hij of zij houdt zich buiten de inhoudelijke planontwikkeling. Het is belangrijk dat 

de procesbegeleider het totale proces ondersteunt en stuurt zonder de verantwoordelijkheden 

van dorpsbewoners of gemeente over te nemen. Het is kortom van belang dat de 

procesbegeleider een neutrale rol heeft in het gehele proces. 
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De werkwijze 

De uitvoering van de methode bestaat uit zes fasen. Bij elke fase horen één of meer 

bijeenkomsten. Het aantal bijeenkomsten dat per fase moet worden gehouden, staat niet vast. 

Daarmee kan de duur en intensiteit van het proces variëren.  

 

1. De initiatieffase  

De dorpsorganisatie neemt het initiatief om een Dorpsagenda op te stellen. De 

procesbegeleider analyseert de mogelijkheden en voorwaarden en bespreekt deze analyse met 

het dorp en de gemeente. Zij besluiten samen om al dan niet een Dorpsagenda op te stellen. 

Dit principebesluit vormt de basis voor het – formele – verzoek van de dorpsorganisatie aan de 

gemeente en de welzijnsinstelling om ondersteuning bij de opstelling van de Dorpsagenda. 

 

2. De voorbereidingsfase  

De dorpsorganisatie, de gemeenten en de procesbegeleider worden het eens over de aanpak, 

financiering en inzet. Hiertoe benadert de procesbegeleider alle betrokken partijen voor overleg 

en stelt een definitief plan van aanpak op waarin alle gemaakte afspraken staan. Dit dient 

vervolgens als basis voor het financieringstraject (dat onderdeel is van de voorbereidingsfase 

en soms drie tot zes maanden kan duren). 

 

3. De inventarisatiefase 

Om de leefbaarheidsvragen en problemen inzichtelijk te maken, wordt informatie verzameld met 

behulp van de enquête Dorpswaardering. Een groep dorpsbewoners stelt deze vragenlijst 

zorgvuldig samen met behulp van de software uit het handboek Dorpswaardering. Vervolgens 

worden álle dorpsbewoners benaderd om de vragenlijst op vrijwillige basis in te vullen. Daarna 

worden de gegevens geanalyseerd. De software van Dorpswaardering bevat een toets om te 

beoordelen of de respons van de enquête representatief is.  De Agendacommissie vormt 

werkgroepen, onderzoekt de feitelijke betekenis van de onderwerpen en inventariseert 

bestaand beleid. De resultaten van al deze activiteiten vormen de basis voor en de 

agendapunten van een concept tussenrapportage van deze fase.  

 

4. De planvormingfase 

Op basis van de tussenrapportage is duidelijk geworden welke onderwerpen er spelen in het 

dorp. Deze worden verder uitgewerkt tot ideeën en plannen. Dit gebeurt in werkgroepen, die bij 

voorkeur al in de inventarisatiefase geformeerd zijn om zich in te werken en alvast bij de 

inventarisatie te helpen. Aan het einde van deze fase is de Dorpsagenda opgesteld.  

 

5. De afrondingsfase 

In deze fase legt de Agendacommissie de Dorpsagenda voor aan het dorp en stellen de 

bewoners de Dorpsagenda vast. Vervolgens wordt de Dorpsagenda aangeboden aan de 

dorpsorganisatie, die hem presenteert aan de buitenwereld: de gemeente en andere relevante 

maatschappelijke organisaties die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van punten. Zo 

mogelijk gebeurt dit in een gezamenlijke bijeenkomst (een werkverdelingbijeenkomst). Voorop 

blijft staan dat de Dorpsagenda ‘van het dorp’ is en geen wensenlijstje. Het dorp heeft zelf een 

actieve rol en denkt mee over de realisatie en financiering van plannen.  
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6. De evaluatiefase 

In een gezamenlijke evaluatiebijeenkomst evalueren dorpsorganisatie, Agendacommissie en  

procesbegeleider. De partijen kijken terug op het proces dat is doorlopen en formuleren lessen, 

voor zichzelf en voor de aanpak als geheel. De evaluatie betreft twee kernvragen. 

 Is de oorspronkelijke vraag van de dorpsorganisatie, de reden om een Dorpsagenda op te 

stellen, voldoende beantwoord? 

 Is de uitvoering van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering goed verlopen en heeft 

de gehanteerde werkwijze resultaat opgeleverd (communicatie met gemeente, andere 

organisaties, contacten en verbanden in het dorp)? 

 

Als het goed is zijn er tijdens het hele proces tussentijdse evaluatiemomenten, om zo het 

proces zelf te verbeteren. De opstelling van een Dorpsagenda is voor de procesbegeleider en 

andere betrokkenen waarschijnlijk niet een eenmalige gebeurtenis in de betreffende gemeente. 

Daarom is een eindevaluatie van het procesverloop ook een goede zaak. Bovendien kan de 

dorpsorganisatie hiervan leren, met speciale aandacht voor eigen inzet en functioneren en met 

het oog op de uitvoering van de plannen.  

 

 

1.6 Materiaal  

 

Het volgende handboek biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van de methode: 

 

Dorpsagenda met dorpswaardering: Procesbeschrijving en handleiding, geschreven door 

Jannie Schonewille, Ria de Graaf-Huits en Leo Hardus, uitgegeven in 2006 door STAMM 

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe. 

 

Deel 1 van de publicatie bestaat uit een gedetailleerde procesbeschrijving die primair is bedoeld 

voor de professional die het proces van de methode Dorpsagenda opzet en begeleidt. Deel 2 

bevat de methodische aanwijzingen voor de enquête Dorpswaardering. Dorpsagenda en 

Dorpswaardering zijn ook afzonderlijk toepasbaar. Verder bevat de publicatie een CD met een 

zeer uitgebreide digitale vragenlijst, inclusief handleiding, die gebruikt wordt als basis voor het 

opstellen van een op het dorp toegespitste vragenlijst (Dorpswaardering). Deze vragen gaan 

specifiek over de leefbaarheid in landelijke gebieden. 

 

Het handboek kan besteld worden bij STAMM CMO (zie 1.10). 

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Er is geen speciale beroepsopleiding vereist om procesbegeleider te zijn, maar ervaring met het 

begeleiden en faciliteren van groepen is wenselijk. De procesbegeleider moet zich verdiept 

hebben in de methode en weten hoe deze werkt. In principe heeft de professional ook tot taak 
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(tussen)rapportages en het uiteindelijke plan van aanpak te maken, de professional dient 

daarom te beschikken over schrijfvaardigheid en analytisch vermogen. Tot slot zijn 

onderzoeksvaardigheden van belang, om ondersteuning te bieden bij en inzicht te verkrijgen in 

het onderzoeksproces dat wordt doorlopen.  

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Organisatorische randvoorwaarden 

Vanuit het dorp moet er een duidelijke vraag liggen en de dorpsorganisatie moet initiatiefnemer 

zijn. De werkwijze van de methode moet aansluiten bij het probleem van het dorp. Om dat te 

bepalen maakt de procesbegeleider in de initiatieffase een globale analyse van de situatie. 

Verder is van belang dat er professionele begeleiding is en het hiervoor benodigde budget.  

 

De gemeente dient zich te committeren aan het proces, bij voorkeur als adviserend lid van een 

Agendacommissie. Ze ziet er op toe dat zij bij de uitvoering van concrete maatregelen uit de 

agenda, ‘het eigen deel’ daarvan daadwerkelijk op zich neemt. De vertegenwoordiging vanuit 

de gemeente die betrokken is bij het proces, dient dus voldoende rugdekking van de organisatie 

te hebben om zich te kunnen committeren aan actiepunten die dorpsbewoners bedenken. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Tussentijdse evaluatiemomenten van de voortgang, om het proces te verbeteren en te 

monitoren zijn onderdeel van de methode. Bovendien bestaat de laatste fase van de methode 

uit een evaluatie op basis van twee vragen: is de reden om een dorpsagenda te maken 

daadwerkelijk aangepakt (1) en in hoeverre is het proces naar wens verlopen (2)? 

 

Kosten van de interventie 

De (indicatieve) kosten voor het uitvoeren van de methode liggen tussen de € 12.000 en            

€ 15.000. Belangrijke kostenposten zijn: vergaderkosten van de Agendacommissie, kosten voor 

materiaal en software, kopieerkosten/publiciteit, rapportagekosten, kosten procesbegeleider, 

inzet en tijd vrijwilligers en overheidspersoneel en eventueel onkostenvergoeding vrijwilligers. 
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1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

In Nederland bestaan verschillende methoden die in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn 

met de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering. In dit onderdeel benoemen we de 

overeenkomsten en verschillen van deze methoden met de methode Dorpsagenda met 

Dorpswaardering. We beschrijven eerst de methoden die het meest vergelijkbaar zijn en als 

laatste de methoden die het meest afwijken. 

 

Dorpsplannen (VKK Limburg) 

De methode Dorpsplannen is door Sjaak Sluiters van Vereniging Kleine Kernen Limburg 

(VKKL) in 2005 beschreven in Dorpsplannen in Limburg. Handboek voor dorpsraden voor het 

maken van dorpsplannen. De methode (zoals beschreven in het huidige handboek uit 2005) 

heeft als doel om tot een dorpsplan te komen waarin vermeld staat wat dorpsbewoners in hun 

directe omgeving wenselijk vinden en welke concrete ideeën zij hebben om die visie te 

realiseren (Sluiters, 2005). De dorpsbewoners nemen zelf het initiatief om de kenmerken van 

hun lokale gemeenschap te onderzoeken en de meningen van bewoners te verzamelen. De 

wijze waarop zij bewoners raadplegen ligt bij deze methode niet vast. Soms kiest men voor een 

enquête gecombineerd met discussieavonden, soms gaat de voorkeur uit naar 

huiskamergesprekken of gespreksgroepen voor jongeren en ouderen. Sinds eind 2010 werkt 

VKKL aan het actualiseren van het handboek Dorpsplannen.  

 

Dorpsplannen (VKK Gelderland) 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft in maart 2010 een brochure uitgebracht over 

dorpsplannen: Een dorpsplan maken: leefbaarheid in perspectief. Hierin worden kort de vijftien 

stappen genoemd om te komen tot een dorpsplan. Vereniging Kleine Kernen Gelderland 

(VKKG) heeft deze procedure opgezet. Het eerste doel van het maken van een dorpsplan is het 

niveau van de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden c.q. te verbeteren (zie: 

www.vkkgelderland.nl).  

 

Dorpsontwikkelingsplan (DOP) en Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) 

In Brabant wordt gewerkt met een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) en een Integraal 

Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Op de website van de Provincie Brabant staat hierover: “Bij 

een (integraal) dorpsontwikkelingsplan ((I)DOP) kijken de bewoners samen met de gemeente 

naar de toekomst van hun dorp. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid nu 

en in de komende tien jaar te verbeteren? Een (I)DOP bevat een analyse van economische, 

ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.” 

(zie: www.brabant.nl). Volgens het PON, instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in 

Noord-Brabant, kunnen (I)DOPs van aanpak en opzet verschillen (Horsten, 2008). 

 

Dorpsomgevingsplan (DOP) 

Een Dorpsomgevingsplan (DOP) stelt de bewoners in staat om een eigen visie te ontwikkelen 

op de gewenste ontwikkeling van het dorpsgebied. In het kader van het project ‘Dorp2000anno’ 

heeft de Brede Overleggroep Kleine dorpen in Drenthe (BOKD) deze basismethode ontwikkeld 

om de bewoners door het proces van visieontwikkeling te leiden (zie: bokd.nl). Het DOP is 

vooral gericht op de ruimtelijke aspecten van de samenleving. De doelstelling van het DOP is 

het ontwikkelen van een door de bewoners geformuleerde dorpsvisie op de gewenste 

http://www.vkkgelderland.nl/
http://www.brabant.nl/
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ontwikkeling van het dorpsgebied. Het resultaat is een document waarin de Lokale Agenda van 

het dorp beschreven is en waarvan concrete en realistische uitvoeringsprojecten afgeleid 

kunnen worden. De Lokale Agenda dient als uitgangspunt voor overleg en onderhandelingen 

met overheden en andere instellingen. 

 

PALED-methode 

In de PALED-methode (ontwikkeld door Mart Schouten) vormen bewoners een gezamenlijke 

visie op de toekomst van hun dorp. In enkele bijeenkomsten worden de wensen en ideeën van 

bewoners geïnventariseerd en vervolgens ook vertaald in een dorpsplan met concrete 

maatregelen. Na afloop van het traject gaat de dorpsorganisatie in samenwerking met de 

dorpsbewoners en werkgroepen aan de slag om de leefbaarheidsdoelen te realiseren 

(Engbersen et al., 2005). 

 

Countryside Exchange 

In Countryside Exchange worden experts van buiten uitgenodigd om na te denken over de 

toekomst van een dorp of streek. Gevoed door bewoners en lokale partijen ontwikkelt een 

onafhankelijk team van buitenstaanders een visie op de gewenste ontwikkeling. De bewoners 

gaan vervolgens aan de slag met het vertalen van de visie in een dorpsplan met concrete 

maatregelen (Engbersen et al., 2005). 

 

Keukentafelmethode 

De Keukentafelmethode is een zeer laagdrempelige methode. Letterlijk aan de keukentafel 

gaan bewoners met elkaar in gesprek over de gewenste veranderingen in het dorp. De 

uitkomsten van deze gesprekken worden vervolgens uitgewerkt tot een dorpsvisie. De visie kan 

uiteindelijk in werkgroepen worden vertaald tot een dorpsplan met concrete actieplannen en 

uitvoerbare projectplannen (Engbersen et al., 2005). 

 

Dorpsspiegel 

In de Dorpsspiegel (afkomstig uit de gemeente Opsterland) verzamelen dorpsbewoners op 

verschillende manieren informatie over de leefbaarheid van hun dorp. Ze verspreiden enquêtes, 

houden interviews en brengen de kwaliteiten en problemen van hun dorp met fotoreportages in 

beeld (dorpsanalyse). Om ervoor te zorgen dat de resultaten ook uitmonden in concrete 

beleidsmaatregelen, organiseert de gemeente in de terugkoppelingsfase zogenoemde 

dorpsgesprekken. De plannen die uit deze gesprekken voortkomen, moeten uiteindelijk worden 

vastgelegd in een beleidsdocument (Engbersen et al., 2005).  

 

Methoden die een sterke gelijkenis vertonen met Dorpsagenda met Dorpswaardering zijn 

Dorpsplannen, (Integraal) Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) en Dorpsomgevingsplan (DOP).  

Vooral de methode Dorpsplannen vertoont qua doel en doelgroep sterke overeenkomsten met 

Dorpsagenda met Dorpswaardering. In het handboek Dorpsplannen wordt het handboek 

Dorpsagenda met Dorpswaardering ook genoemd als geraadpleegde literatuur. Het 

onderscheid komt tot uiting in de aanpak, doordat de (onderzoek-) instrumenten die worden 

aangereikt verschillen. 

  

Een Dorpsomgevingsplan (DOP) verschilt van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering 

qua doel aangezien het niet toewerkt naar concrete maatregelen (dorpsplan), maar naar een 
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dorpsvisie waaruit de maatregelen nog afgeleid moeten worden. Bij een DOP overheersen 

bovendien de fysiek-ruimtelijke aspecten, terwijl bij de methode Dorpsagenda met 

Dorpswaardering de sociale aspecten centraal staan (Rigter, 2007). Het is niet duidelijk of het 

Dorpsomgevingsplan en het Dorpsontwikkelingsplan verschillende methoden zijn. Vooralsnog 

hebben wij geen handboek gevonden waarin het precieze doel, de doelgroep en de aanpak van 

een (I)DOP staat beschreven. Daardoor kunnen we de (I)DOP niet vergelijken met 

Dorpsagenda met Dorpswaardering.  

 

De methoden PALED-methode, Countryside Exchange, Keukentafelgesprekken en 

Dorpsspiegel staan alle vier heel sterk in de traditie van community self survey, waarbij 

bewoners zelf een rol hebben in het opzetten van het onderzoek. De uitvoering van de 

methoden is daarmee volledig afhankelijk van de inbreng van de bewoners. Ze hebben dan ook 

een aantal belangrijke overeenkomsten met de enquête Dorpswaardering (onderdeel van de 

methode Dorpsagenda met Dorpswaardering) (Engbersen et al., 2005). De methoden leggen 

echter elk een eigen accent (Engbersen et al., 2005). Zo verschilt de grootte van de rol van de 

professionals in de analysefase en verschilt per methode de intensiteit van de samenwerking 

met de gemeenten.  

 

De PALED-methode en Countryside Exchange lijken nog het meeste overeen te komen met de 

methode Dorpsagenda met Dorpswaardering, omdat zij uiteindelijk ook toewerken naar een 

dorpsplan met concrete, gewenste maatregelen. Dorpsspiegel werkt daarentegen toe naar een 

analyse van de huidige situatie in een dorp en de Keukentafelmethode werkt toe naar een 

dorpsvisie voor de toekomst.  

  

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of Dorpsplannen, (I) Dorpsontwikkelingsplan, 

Dorpsomgevingsplan de PALED-methode en Countryside Exchange, voldoende vergelijkbaar 

zijn met de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering om als indirect bewijs mee te nemen. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Kenniscentrum & adviesbureau STAMM CMO  

Eemland 5b  

9405 KD Assen 

info@stamm.nl 

0592 394 400 

www.stamm.nl 

 

http://www.stamm.nl/
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Dorpswaardering 

Dorpswaardering is gebaseerd op het in Engeland ontwikkelde instrument Village Appraisals. 

Dit instrument heeft als doel inzicht te krijgen in wensen en behoeften van lokale bevolking. Het 

instrument Village Appraisals is door de universiteit van Gloucestershire uitgedacht en geschikt 

gemaakt voor gebruik door vrijwilligersgroepen. Het instrument is in de laatste decennia van de 

vorige eeuw in Engeland in meer dan 1.500 dorpsgemeenschappen getest en toegepast 

(Schonewille et al., 2006).  

 

In 2000 nam het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) het initiatief om het instrument aan te 

passen aan de Nederlandse situatie. Met wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) werd het instrument hertaald naar de Nederlandse situatie. Er zijn kleine 

verschillen tussen Village Appraisals en Dorpswaardering. Beide onderzoeksinstrumenten 

maken gebruik van een enquête, maar de vragen die beschikbaar worden gesteld in de 

software verschillen op kleine punten. Ook heeft Dorpswaardering ten opzichte van Village 

Appraisals een aantal extra processtappen. Er is bijvoorbeeld een extra brainstorm om 

onderwerpen te selecteren en er is een extra werkverdelingbijeenkomst om de overstap naar de 

uitvoering te maken.  

Vervolgens zijn in 2002-2003 in vier plaatsen in Nederland experimenten met Dorpswaardering 

uitgevoerd: in Sluis en Sluiskil in Zeeland (onder de naam Dorpsblik in plaats van 

Dorpswaardering), in Spaarndam in Noord-Holland en in Nieuw-Scheemda / ’t Waar in 

Groningen. Ook in Meetjesland (België) is met Dorpswaardering geëxperimenteerd. Deze vijf 

pilots zijn in opdracht van het LCO geëvalueerd door Derijcke et al. (2004). Op grond hiervan is 

het softwareprogramma aangepast. In september 2004 is Dorpswaardering op de markt 

gebracht en voor iedereen beschikbaar. 

  

Dorpsagenda met dorpswaardering 

De methode Dorpsagenda is door STAMM CMO ontwikkeld vanuit twee vragen. Ten eerste 

wilde men een methodisch antwoord vinden op vragen van dorpen om te werken aan de 

vitaliteit van het platteland en ten tweede had de provincie Drenthe behoefte aan een 

instrument om met dorpsbewoners plannen te ontwikkelen in de vorm van concrete 

projectideeën, ter invulling van het LEADER-programma (een programma uit de jaren negentig 

waarbij planvorming ‘van onderop’ een belangrijk criterium was).  

  

In 2004-2005 werd de methode in het kader van het project plattelandsontwikkeling nieuwe stijl 

uitgevoerd. STAMM CMO paste hierbij het instrument Dorpswaardering toe binnen de methode 

Dorpsagenda. Dorpsagenda met Dorpswaardering werd uitgevoerd in twee dorpen in de 

gemeente Tynaarlo, te weten Zeegse en Zuidlaarderveen. Bij de toepassing kwam een aantal 

fouten en gebruiksonvriendelijkheden aan het licht. STAMM CMO besloot toen een nieuwe, 

verbeterde versie van het programma Dorpswaardering te ontwikkelen. Zij heeft hiervoor, 
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gefinancierd door het LCO, de ervaringen van de landelijke gebruikers geëvalueerd. Aan de 

hand van deze evaluatie is in 2006 de publicatie Dorpsagenda met Dorpswaardering 

verschenen. Deze publicatie bestaat uit twee delen: deel 1 geeft een ‘procesbeschrijving van de 

methode dorpsagenda’, deel 2 omvat een digitale vragenlijst en de hierbij behorende 

‘handleiding dorpswaardering’. De procesbeschrijving is gebaseerd op de ervaringen die 

STAMM CMO Drenthe heeft opgedaan in de gemeente Tynaarlo. 

 

Na 2006 heeft STAMM CMO de methode niet meer aangepast. Het is onbekend of STAMM 

CMO plannen heeft om de methode verder te verbeteren. 

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering verwijst voor de 

onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording van de gekozen doelen, 

doelgroep en aanpak niet naar uitgebreidere visies, theorieën of wetenschappelijke 

onderzoeken. Engbersen et al. stellen in de publicatie Dorpsbewoners maken het dorp. Toolkit 

bewonersparticipatie platteland (2005, in 2010 verscheen een herziene, alleen digitaal 

beschikbare versie van deze publicatie) echter dat de methoden die worden gebruikt bij het 

maken van dorpsanalyses, dorpsvisies of dorpsplannen schatplichtig zijn aan de traditie van de 

community self survey. Dorpsagenda met Dorpswaardering kan dus binnen deze traditie van 

zelfonderzoek worden geplaatst, ook al wordt hiernaar niet expliciet verwezen in het handboek.  

 

Zelfonderzoek 

Het instrument Dorpswaardering is gebaseerd op het Engelse Village Appraisals (ook wel 

Parish Appraisal, Community Appraisal, Parish Plan of Town Appraisal genoemd) waarbij 

dorpsbewoners door middel van zelfonderzoek problemen, behoeften, bedreigingen, kansen en 

wensen identificeren. De kern van zelfonderzoek is dat bewoners een rol krijgen bij het opzetten 

van het onderzoek én bij het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens over hun 

wijk of dorp. Zo wordt voorkomen dat bewoners het gevoel hebben dat deskundigen van buiten 

hun allerlei zaken aanpraten en dat ze bovendien pas achteraf op afgeronde analyses mogen 

reageren (Engbersen et al., 2005).   

 

Village Appraisals 

Engbersen et al. schrijven dat uit evaluatieonderzoeken (zij geven niet aan om welke 

onderzoeken het gaat) naar Village Appraisals in Groot-Brittannië blijkt dat de methode leidt tot 

actieve betrokkenheid van dorpsbewoners bij hun leefomgeving, ook op langere termijn 

(Engbersen et al.,2005). De methode Village Appraisals bewerkstelligt dat bewoners zich 

verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid en acties en initiatieven ondernemen om iets aan 

die leefbaarheid te doen. En ten slotte: Village Appraisals leidt niet alleen tot nieuwe 

samenwerkingsverbanden en netwerken tussen bewoners onderling, maar ook tussen 

bewoners, organisaties en gemeente. 

Cole plaatst echter kanttekeningen bij de impact van Village Appraisals (Cole, 2006). Cole 

verwijst in zijn evaluatieonderzoek naar Putnam en Haughton, die aanduiden dat Village  
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Appraisals bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap en het sociaal kapitaal 

versterken. De sociaal kapitaal theorie van Putnam (1993, in Cole, 2006), gaat er vanuit dat 

sociale netwerken waarde toevoegen aan de maatschappij. Daarmee zou de toepassing van 

Village Appraisals worden gelegitimeerd. In zijn onderzoek toetst Cole in hoeverre het 

organiseren van Village Appraisals impact heeft op het sociaal kapitaal en de ontwikkeling van 

de gemeenschap. Hij concludeert dat die impact marginaal is. In dorpen waar al een actieve 

community was, brachten Village Appraisals meer actie teweeg, maar niet in de dorpen waar 

juist weinig dynamiek was. Hij concludeert dat een Village Appraisal voor simpele problemen 

kan helpen bij het vinden van een oplossing, maar voor complexe leefbaarheidsvraagstukken 

zou het geen geschikt instrument zijn.  
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De uitvoering van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering is vooral in handen van 

dorpsorganisaties. Daarnaast zijn ook de gemeente en andere partijen (zoals waterschap, 

provincie of woningcorporaties) betrokken. Lokale welzijnsorganisaties kunnen na de 

planvorming de dorpsorganisaties ondersteunen bij het realiseren van de plannen.  

 

Het is onbekend hoe het gebruik van de methode regionaal precies is verspreid over 

Nederland. Voor zover bekend is de methode Dorpsagenda met Dorpwaardering in Drenthe  

meerdere malen toegepast. De provincie Drenthe stimuleerde en ondersteunde namelijk de 

uitvoering van de methode opdat bewoners meer betrokken zouden worden bij 

beleidsontwikkeling. Verder is bekend dat de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering in 

de periode 2004-2005 in twee dorpen in de Drentse gemeente Tynaarlo is uitgevoerd en in 

2006 in Wapse in de Drentse gemeente Westerveld. In 2002-2003 zijn in vier plaatsen in 

Nederland experimenten met Dorpswaardering uitgevoerd: in Sluis en Sluiskil in Zeeland (onder 

de naam Dorpsblik in plaats van Dorpswaardering), in Spaarndam in Noord-Holland en in 

Nieuw-Scheemda / ’t Waar in Groningen. Ook in Meetjesland (België) is met Dorpswaardering 

geëxperimenteerd. 

 

De methode past in het gemeentebeleid omdat sinds de invoering van de Wmo in 2007 sterk de 

nadruk wordt gelegd op burgerparticipatie. Gemeenten hechten hierdoor steeds meer waarde 

aan een grote(re) inbreng van bewoners en bewonersorganisaties in overheidsplannen.  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en burger met de methode zijn 

gebaseerd op de volgende publicaties:  

 

1. Dorpswaardering gewaardeerd, een evaluatie van de methode Dorpswaardering, 

geschreven door Erica Derijcke, Barbara van Mierlo, Tom Monné en Frans Thissen, 

uitgegeven in 2004 door IVAM/UvA te Amsterdam.   

 

Dit beknopte evaluatierapport is geschreven in opdracht van het LCO, die als ontwikkelaar 

wetenschappelijke steun ontving van de UvA bij de ontwikkeling van Dorpswaardering. In 

deze evaluatie zijn vijf pilotprojecten bekeken die met de eerste versie van Dorpswaardering 

hadden gewerkt. In dat onderzoek is nagegaan in hoeverre de product- en procesdoelen zijn 

behaald die men met Dorpswaardering wilde bereiken. Er werd gekeken naar de ervaringen 

van deelnemers en professionals: waarover was men tevreden en wat kon verbeterd worden 

aan het instrument en het proces. Het evaluatieonderzoek is gebaseerd op groepsinterviews 

met de betrokken bewoners en personen werkzaam bij professionele instellingen, enkele 
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aanvullende interviews, analyse van de dossiers en onderzoeksmaterialen en 

literatuuronderzoek. Op grond van de bevindingen is Dorpswaardering aangepast.  

 

2. Dorpskracht, een procesevaluatie van dorpsplannen in Drenthe, geschreven door Marianne 

Rigter, uitgegeven in 2007 door Rigter Research. 

 

In deze procesevaluatie (uitgevoerd in opdracht van de Provinciale Staten van Drenthe) lag 

de volgende beleidsvraag voor: dragen de twee methoden Dorpsagenda met 

Dorpswaardering en de methode Dorpsomgevingsplan (DOP) (in de publicatie worden 

beiden onder de verzamelnaam dorpsplannen geschaard) bij aan de participatie van de 

bevolking bij beleidsontwikkeling en leiden ze via versterking van de sociale cohesie en de 

vergroting van de leefbaarheid tot een vitaal platteland? Hiermee werd dus onder andere 

beoogd om drie doelen van de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering te onderzoeken 

(burgerparticipatie, sociale cohesie en leefbaarheid). Het is een kwalitatief onderzoek op 

basis van literatuuronderzoek, een analyse van de verschillende rapportages en interviews 

en telefonische enquêtes met bewoners (N=53) en professionals (N=13). De respons van de 

telefonische enquêtes was 88% (2% weigerde en de overige 10% kon niet worden bereikt). 

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat in de presentatie van de resultaten en bevindingen 

Rigter soms geen duidelijk onderscheid maakt tussen de twee methoden. 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Algemene ervaringen  

In algemene zin spreken professionals zich positief uit over het werken met de methode 

Dorpsagenda met Dorpswaardering. Zij benoemen vooral de procesresultaten – zoals 

samenwerking met andere partijen – en gaan in op het verloop van het proces. De 

procesbegeleiders van Dorpsagenda met Dorpswaardering zien de 

neveneffecten/procesdoelen van de planvorming als belangrijk resultaat: versterking van lokale 

kracht, dan wel activering van bewoners. Ook verbetering van de verhouding dorp-gemeente 

kan een belangrijk neveneffect zijn of doel zijn van de methode. Naast deze procesdoelen is 

volgens de procesbegeleiders de verwachting van de provincie Drenthe dat er ook concrete 

plannen uit voortvloeien voor LEADER-gelden (een programma in de jaren negentig waarbij 

planvorming ‘van onderop’ een belangrijk criterium was). “Uit dorpsagenda’s vloeien concrete 

plannen voort. Door de verbinding met overheidskaders en subsidiestromen is soms snelle 

realisatie mogelijk.” De uitvoeringsplannen zijn een onderdeel van de methode (de 

daadwerkelijke uitvoering ervan niet), in combinatie met afspraken en toezeggingen van de 

gemeente (Rigter, 2007). 

 

Valkuil  

Een valkuil is, volgens Rigter (2007), dat de procesbegeleiders van de methoden en 

beleidsmakers de resultaatgerichtheid van bewoners onderschatten. Stagnatie bij de realisatie 

van dorpsplannen levert frustraties op bij dorpsorganisaties en de actief betrokken bewoners. 

Omdat alle dorpsbewoners op de een of andere manier betrokken zijn bij de planvorming via 
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onderzoek en informatieavonden, leeft eventuele teleurstelling over te weinig zichtbare 

resultaten breed bij de bevolking. Stagnatie bij de realisatie van de plannen leidt er meestal toe 

dat de positieve ervaringen met het proces te niet worden gedaan. Het is opvallend dat Rigter 

de stagnatie van de daadwerkelijke realisatie van de plannen als valkuil noemt. De 

afrondingsfase behelst namelijk alleen de uitwerking en concretisering van de plannen. De 

daadwerkelijke realisatie is daarmee geen onderdeel van de methode Dorpsagenda met 

Dorpwaardering. 

 

Bij Dorpsagenda met dorpswaardering wordt een medewerker van de gemeente geacht een rol 

te spelen bij het verwezenlijken van draagvlak binnen de gemeente onder beleidsmakers en het 

gemeentebestuur. Minstens zo belangrijk, zo stelt Rigter (2007), is dat zij samen met de 

dorpsorganisatie verantwoordelijk zijn voor concretisering van de plannen die voortvloeien uit 

het dorpsplan. “Andere partijen moeten niet verwachten dat het dorp alleen de uitvoering ter 

hand neemt”. Daarom is er soms enige huiver bij gemeenten voor de methode. Zij zijn bang om 

te veel verwachtingen te scheppen bij de bewoners. In tegenstelling tot wat Rigter stelt is bij de 

methode Dorpsagenda met Dorpswaardering de gemeente niet per definitie mede-

verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Het is de taak van de dorpsorganisatie om 

te werken aan het resultaat. Zo mogelijk gebeurt dit in een soort werkverdelingbijeenkomst, 

waarbij partijen worden uitgenodigd die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de 

agendapunten. Zij maken dan onderling afspraken over de uitvoering van de plannen en wie 

voor welke onderdelen verantwoordelijk is.  

 

Succes- en faalfactoren  

Rigter (2007) geeft onderstaand uitgebreid overzicht van succes- en faalfactoren (er is geen 

spiegeling tussen succes- en faalfactoren) weer met betrekking tot het werken met zowel 

Dorpsagenda met Dorpswaardering als Dorpsomgevingsplan.  

 

Succesfactoren Faalfactoren 

Voorafgaand aan het onderzoek: voorwaarde voor een succesvol project 

Ambitie, vertouwen in het eigen kunnen en open 

houding bij het dorp 

Onvoldoende duidelijkheid over doelstelling proces en 

resultaten bij of effect op het beleid van overheid 

Dorpskracht energie en dynamiek Verdeeldheid in het dorp 

Persoonlijke kwaliteiten Lage dynamiek 

Procesbegeleiders: vermogen om te enthousiasmeren, 

deskundigheid, inschakelen expertise waar nodig   

Verwachtingen over plan die niet overeenstemmen 

Commitment van alle betrokkenen  

Draagvlak en deskundigheid bij trekker uit 

dorpsorganisatie 

 

Cultuur bij gemeente: open & meedenken  

Duidelijkheid beleid en uitvoering  

 

 

 

 

 

 



 24  * * *  Dorpsagenda met dorpswaardering 

 

Succesfactoren Faalfactoren 

Tijdens planvorming 

Enthousiasme Verwachtingen van dorpsbewoners te hoog 

Betrokkenheid hele dorp Te veel inzet van te weinig mensen 

Betrokkenheid gemeente Wensenlijst opnoemen zonder zelf iets te willen doen 

Open houding gemeente Te veel sturing door beleidsmakers/procesbegeleiders 

Goede samenstelling werkgroepen 

(draagvlak & deskundigheid) 

Overheid alleen als toehoorder 

Voldoende informatie en communciatie De partijen en deelnemers geven elkaar te weinig ruimte  

Ontstane energie binden aan beleid en geld Geen ervaring met interactief beleid 

Persoonlijke kwaliteiten van begeleiding en deelnemers Geen echte trekker, geen competenties 

Geen prioritereing zodat je aan kunt sluiten bij 

ontwikkelingen van het moment 

Alleen knelpunten, geen mogelijkheden  

Professionele begeleiding  Overheid durft geen onzekerheid aan 

Communicatie  

Tijdens implementatiefase 

De wil om er iets van te maken Verwachtingen te hoog 

Goede afstemming onderling  Dorp niet op één lijn 

 

Algemene ervaring met Dorpswaardering 

De professionals waarderen de enquête Dorpswaardering omdat deze inzicht geeft in de 

meningen en wensen van een dorp en niet alleen van een klein groepje vertegenwoordigers. 

Bovendien maken de resultaten in cijfers het gemakkelijk om met overheden te praten. 

Vanwege deze aanpak is het echt van bewoners en dit creëert betrokkenheid. Professionals 

vonden het prettig dat er een afbakening van onderwerpen in het onderzoeksinstrument was 

gemaakt. Verder geven professionals aan dat ondersteuning van een onafhankelijke persoon 

noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. Tot slot vinden professionals het 

belangrijk dat bewoners hun eigen keuzes maken tijdens de uitvoering van Dorpswaardering 

om te waarborgen dat er draagvlak is voor de uiteindelijke plannen (Derijcke et al., 2004).  

Derijcke et al. (2004) signaleren vanuit praktijkonderzoek dat Dorpswaardering vooral geschikt 

is voor woonkernen tot 3.000 inwoners. De onderzoekers doen dan ook de aanbeveling dat 

wanneer Dorpswaardering wordt ingezet in woonkernen tot 10.000 inwoners, het raadzaam is 

om wijken of buurten te onderscheiden (Derijcke et al., 2004).  

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de burger  

 

Algemene ervaringen met Dorpsagenda met Dorpswaardering   

De dorpsbewoners die deelnamen aan Dorpsagenda met Dorpswaardering zijn over het 

algemeen positief. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan dat door Dorpsagenda met 

Dorpswaardering een nieuwe dynamiek ontstaat en dat men met andere ogen naar het dorp 

kijkt. Bovendien doen zij nieuwe contacten op en ontstaan er nieuwe activiteiten (Rigter, 2007). 

Verder blijkt dat bewoners vooral gericht zijn op concrete resultaten, terwijl procesbegeleiders 
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en beleidsmakers bij het beoordelen van het resultaat de focus leggen op het verloop van het 

proces. Voor bewoners is het belangrijk dat er concrete plannen komen en dat deze worden 

uitgevoerd. Wanneer plannen niet gerealiseerd worden, leidt dit tot frustratie bij bewoners 

(Rigter, 2007).  

 

Algemene ervaring met Dorpswaardering  

Dorpsbewoners uit de werkgroepen gaven aan meer zelfvertrouwen te hebben na deelname 

aan Dorpswaardering, men gaf aan veel geleerd te hebben en het proces heeft bijgedragen aan 

een positief gevoel van zelfsturing (Derijcke et al., 2004). Ook geven bewoners aan dat de 

communicatie tussen de verschillende partijen in het dorp is toegenomen (Derijcke et al., 2004). 

 

Op basis van de evaluatie van Derijcke is een verbeterde versie van de enquête 

Dorpswaardering ontwikkeld. Naast positieve geluiden over de eerste versie van waren er ook 

negatieve geluiden over de hulpmiddelen van Dorpswaardering. De eerste versie van het 

softwareprogramma voor de enquête vonden bewoners niet gebruiksvriendelijk en moeilijk in 

gebruik (Derijcke et al., 2004). Het moeilijkste onderdeel voor bewoners bleek de analyse van 

gegevens uit de vragenlijst, daarbij was de ondersteuning van de begeleider erg belangrijk. 

Verder vonden bewoners het soms jammer dat Dorpswaardering zich beperkt tot specifieke 

onderwerpen en wilden ze meer vrijheid (Derijcke et al., 2004). Het is niet bekend of dit in 2006 

is aangepast in de verbeterde publicatie. Het is onbekend wat de ervaringen met deze tweede 

verbeterde versie zijn, omdat er geen evaluatieonderzoek naar is gevonden. 

 

Bewoners hebben uiteindelijk meer tijd besteed aan Dorpswaardering dan van tevoren geschat. 

Omdat het proces langer duurde dan verwacht, is een aantal bewoners voortijdig gestopt. 

Dorpswaardering vraagt dus heel wat doorzettingsvermogen van dorpsbewoners. Het is 

daarom belangrijk dat deelnemers erg gemotiveerd zijn, over de juiste competenties beschikken 

en veel tijd hebben. Dit is voor de samenstelling dan de werkgroepen zelfs belangrijker dan de 

inhoudelijke representativiteit (Derijcke et al., 2004).   

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode staan geen complete casestudies beschreven die 

illustreren hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. Wel staat in de 

folder De dorpsagenda in het kort, uitgegeven in 2005 door STAMM CMO, het volgende 

praktijkvoorbeeld. 

In 2005 ging in Zuidlaarderveen de methode Dorpsagenda met Dorpswaardering van start met 

een brainstormsessie voor alle dorpsbewoners, georganiseerd door Dorpsbelangen 

Zuidlaarderveen, de lokale dorpsorganisatie. Dat leverde 160 ideeën op over grote en kleine 

zaken in de vorm van problemen, onderwerpen, wensen of oplossingen. Het bestuur van 

Dorpsbelangen riep vervolgens een agendacommissie in het leven. Zij selecteerden allerlei 

onderwerpen die raakten aan leefbaarheid en speelden onder bewoners. Deze ideeën werden 

vervolgens geordend in acht thema’s: Hunze en buitengebied, verkeer, jeugd, leefbaarheid, 

starterswoningen, school. Met deze thema’s gingen acht werkgroepen verder aan de slag. De 
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groep Hunze en buitengebied dacht na over de aanleg van een nieuwe vaarroute.  

De werkgroep organiseerde zelf een excursie naar de Hunze met iemand die lokaal goed 

bekend was, om de situatie ter plaatse te bekijken. Door de nieuwe vaarroute strategisch neer 

te leggen, zou er mogelijk een impuls kunnen komen voor verschillende horecafaciliteiten in het 

dorp of voor kleinschalige toeristische ontwikkeling. In het kader van recreatie vatte de groep 

het idee op om een voormalige natuurlijke zwemplaats te herstellen. Dit zou worden opgepakt 

in samenwerking met Het Drents Landschap.  

Een andere werkgroep dacht na over de wegen en bermen in en rond Zuidlaarderveen. Men 

vond de wegen en bermen op sommige plaatsen erg kaal. Voor bermen langs de wegen buiten 

de bebouwde kom maakte men een plan dat ter bespreking werd aangeboden aan de 

gemeente. Binnen de bebouwde kom besloot men om bloembollen in de bermen in de te 

planten. De gemeente betaalde de bloembollen en bewoners plantten ze samen. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

De werkzame elementen van Dorpsagenda met Dorpswaardering zijn de volgende. 

 Doordat bewoners samen werken aan een Dorpsagenda, leren dorpelingen elkaar kennen 

en ontstaat er meer/nieuwe) dynamiek in een dorp (1, 3). 

 Zowel het initiatief als de verantwoordelijkheid voor het opstellen ervan ligt bij de 

dorpsorganisatie, waardoor dorpsbewoners zich (meer) betrokken bij en verantwoordelijk 

voor de realisatie van plannen voelen. Er ontstaat hierdoor een representatief beeld van de 

wensen van het dorp, meer draagvlak voor de plannen en een sterker gevoel van 

zelfbeschikking (1). 

 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen en effectiviteit van de methode Dorpsagenda met 

Dorpswaardering ten aanzien van het in samenspraak en samenwerking tussen 

dorpsorganisatie en gemeente ontwikkelen en uitvoeren van plannen om de leefbaarheid in 

landelijke gebieden te verbeteren?  

 

Gehanteerde zoektermen waren: 

 Dorpsagenda 

 Dorpswaardering  

 Dorpsplan(nen) 

 Village Appraisal 

 Parish Appraisal  

 Appraisal.  

 

Zoekstrategieën 

 Beschikbaar materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar. Daarnaast is materiaal opgevraagd 

bij uitvoerende instanties. 

 Er is gezocht in Nederlandse en internationale databanken:  

 Catalogus MOVISIE 

 PiCarta 

 NARCIS 

 HBO Kennisbank 

 SocIndex 

 Cochrane Database of systematic reviews 

 Cochrane Controlled Trials Register 

 Sociological Abstracts 

 Social Work Abstracts 

 Google Scholar 

 Greenfile 

 Urban studies abstracts. 

 Door middel van internetresearch is gezocht naar toepassingen, literatuur en 

evaluatieverslagen met betrekking tot buurtreminiscentie en -projecten. 

 Door middel van het checken van referenties is aanvullend materiaal verkregen. 

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van de titels en abstracts is een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante artikelen aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. Relevante 

publicaties over Appraisals, Dorpsagenda, Dorpswaardering en Dorpsplannen zijn 

meegenomen. Zie 6.2 voor geselecteerde literatuur.  
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Bijlage 1 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Dorpskracht, een procesevaluatie van 

dorpsplannen in Drenthe 

Dorpswaardering gewaardeerd, een 

evaluatie van de methode 

Dorpswaardering 

Auteur Rigter en De Graaf 

 

Derijcke, Van Mierlo, Monné en Thissen 

Jaar 2007 2004 

Uitgever Rigter Research IVAM/UvA 

Onderzoeksvraag Dragen Dorpsplannen  (Dorpsagenda 

met Dorpswaardering en 

Dorpsomgevingsplan ) bij aan de 

participatie van de bevolking bij 

beleidsontwikkeling en leiden ze via 

versterking van de sociale cohesie en 

vergroting van de leefbaarheid tot een 

vitaal platteland? 

Wat waren de ervaringen van de 

deelnemers? 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

Bewoners en professionals Bewoners en professionals 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (N) 

Bewoners (N=53) en professionals 

(N=13) 

onbekend 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


