
VRAGENLIJST OVER ROLVERDELING DORPSBELANGENORGANISATIE EN GEMEENTE 

 

Dit document bevat een opzet voor een vragenlijst voor A. dorpsbelangenorganisaties en B. de ge-

meente. Een handig digitaal hulpmiddel om de vragenlijsten uit te zetten is Enalyzer. Zie: Homepage | 

Enalyzer. 

 

 

A. INTRODUCTIE VRAGENLIJST VOOR DORPSBELANGENORGANISATIE 

 

Beste vertegenwoordiger van een dorpsbelangenorganisatie, 

 

Deze korte vragenlijst gaat over hoe u naar de huidige én toekomstige rollen van de dorpsbelangenor-

ganisatie in (NAAM GEMEENTE) kijkt. Het gaat om uw eigen mening en de antwoorden worden niet 

beschouwd als het standpunt van het bestuur. 

In de vragenlijst maken we gebruik van rolbeschrijvingen die zijn ontleend aan onderzoek van Tine de 

Moor, die in 2017 vanuit Universiteit Utrecht een groot onderzoek heeft verricht naar Bewoners Over-

leg Organisaties. Het is handig om deze beschrijvingen eerst even te lezen voordat u de vragen be-

antwoordt.  

 

TOELICHTING OP DE ROLLEN VAN DORPSBELANGENORGANISATIES 

 

1.  Representatief; de vertegenwoordiger 

Dorpsbelangenorganisaties worden 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. De dorpsbelangenorganisatie 

representeert de inwoners van het dorp of de wijk en dient als inspraakorgaan richting de overheid. 

 

2. Adviserend; de kennisdeler 

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 gemeentebeleid en politiek. Met deze 

kennis geven jullie advies; aan het dorp en de gemeente.  

 

3. Verbindend; de verbinder 

Als verbinder zijn jullie de spin in het web. Dorpsbelangenorganisaties zijn bij uitstek de partij die 

dorpsgenoten, verenigingen, plaatselijke ondernemers en dorpsinitiatieven bij elkaar brengen. Ook 

daarbuiten zoeken jullie de verbinding. Met jullie buurdorp(en) bijvoorbeeld. Samen optrekken en el-

kaar inspireren, daar doet de verbinder het voor! 

 

4. Activerend; de aanjager 

Samen aan de slag met actief betrokken dorpsgenoten, als dorpsbelangenorganisatie ben je ook de 

gangmaker door het stimuleren en ondersteunen van nieuwe bewoners/dorpsinitiatieven. Zo zorgen 

jullie gezamenlijk ervoor dat jullie dorp klaar is voor de toekomst. 

 

 

VRAGENLIJST DORPSBELANGENORGANISATIE  

 

Huidige situatie Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

1a. Welke rol(len) ver-

vult u nu vooral als  
o  o  o  o  

https://www.enalyzer.com/nl/
https://www.enalyzer.com/nl/


dorpsbelangenorgani-

satie? 

(Max. 2 antwoorden) 

 

 

 

1b. Kunt u voor alle rollen die u bij 1 hebt aangeklikt een kort voorbeeld beschrijven waarin u die rol 

vervult/ heeft vervuld? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Toekomstige situatie Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

2a. Welke rol(len) zou 

u vanuit de  

dorpsbelangenorgani-

satie in de toekomst 

vooral willen vervul-

len?  

(Max. 2 antwoorden) 

 

 

o  o  o  o  

 

2b. Kunt u voor alle rollen die u bij 2 hebt aangeklikt aangeven waarom u voor die rollen kiest én een 

onderwerp/voorbeeld benoemen waarin u die rol voor de dorpsbelangenorganisatie ziet weggelegd?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Verwachtingen Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

3. Welke rollen denkt u 

dat de gemeente 

vooral van dorpsbelan-

genorganisaties 

verwacht?  

(Max. 3 antwoorden) 

 

o  o  o  o  

 

 
4. Toelichting op uw ingevulde antwoorden/overige opmerkingen: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  



B. INTRODUCTIE VRAGENLIJST VOOR GEMEENTE 

 

Beste vertegenwoordiger van het college van B&W of betrokken ambtenaar, 

 

Deze korte vragenlijst gaat over hoe u naar de huidige én toekomstige rollen van de dorpsbelangenor-

ganisatie in (NAAM GEMEENTE) kijkt. Het gaat om uw eigen mening en de antwoorden worden niet 

beschouwd als het standpunt van het college of de hele gemeente.   

In de vragenlijst maken we gebruik van rolbeschrijvingen die zijn ontleend aan onderzoek van Tine de 

Moor, die in 2017 vanuit Universiteit Utrecht een groot onderzoek heeft verricht naar Bewoners Over-

leg Organisaties. Het is handig om deze beschrijvingen eerst even te lezen voordat u de vragen be-

antwoordt.  

 

 

Huidige situatie Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

1a. Welke rol(len) ziet 

u de dorpsbelangen-

organisaties nu vooral 

vervullen? 

(Max. 2 antwoorden) 

 

o  o  o  o  

 

1b. Kunt u voor alle rollen die u bij 1 hebt aangeklikt een kort voorbeeld beschrijven waarin de 

dorpsbelangenorganisatie(s) die rol heeft/hebben vervuld/vervullen? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toekomstige situatie Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

2a. Welke rollen vindt 

u dat de dorpsbelan-

genorganisaties in de 

toekomst vooral moe-

ten vervullen? 

(Max. 2 antwoorden) 

 

o  o  o  o  

 

2b. Kunt u voor alle rollen die u bij 2 hebt aangeklikt een onderwerp/voorbeeld benoemen waarin u 

een rol voor de dorpsbelangenorganisaties ziet weggelegd (nu of in de toekomst)? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Verwachtingen  Representatief; 

de vertegen-

woordiger 

Adviserend; de 

kennisdeler 

Verbindend; de 

verbinder 

 

Activerend; de 

aanjager 

3. Welke rollen  

verwacht u dat de 

dorpsbelangenorgani-

saties (in de toekomst) 

zelf zouden willen 

o  o  o  o  



vervullen?   

 

 

 

4. Toelichting op uw ingevulde antwoorden/overige opmerkingen: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


