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Het Inclusieve Dorp

• Het uitgangspunt is dat iedere dorp- en buurtbewoner die wil, 
mee kan doen in de gemeenschap: het inclusieve dorp. 

• Een dorp waar je naar elkaar omkijkt en elkaar helpt om 
onbekommerd invulling te geven aan je eigen en gezamenlijke 
woon- en leefplezier

• Google: verwijzing naar de artikel BOKD

https://www.google.nl/search?q=inclusieve+dorpen&oq=inclusie&aqs=chrome.2.69i57j69i60j69i59j0l3.4798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Leefbaarheid
• Gericht op het collectief

• Activiteiten: dorpsvisies en –plannen, dorpen in ‘t groen, mooi zo 
veilig zo, wonen (lobby) en voorzieningen.

• 10 jaar geleden Vijf Sterren Dorpen: sociale kracht van het dorp.

• 2 jaar geleden: sociale vraagstukken als eenzaamheid, armoede 
etc. worden geagendeerd in dorpen. Gericht op het individu. 

• Op naar het Inclusieve Dorp: collectief/gemeenschap/initiatief 
ondersteunt de individuele bewoners.

http://www.5sterrenmethode.nl/


Achtergrond

• Participatiesamenleving/Decentralisatie / opkomst 
georganiseerde burenhulp (vrijwillig)

• In Drenthe meer dan 40 (zorg-)initiatieven

• Netwerken: Nederland Zorgt voor Elkaar, Zorgzame dorpen

• Terugvallen op (nog bestaand) Noaberschap

• Sociale vraagstukken meer in de aandacht: armoede, 
eenzaamheid, laaggeletterdheid

• Positieve gezondheid 

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/default.aspx
http://zorgzamedorpen.frl/


Aanleiding in drie dorpen
• We weten dat 1 op de 10 huishoudens moeite hebben 

met financieel rondkomen, maar hoe kunnen we deze 
benaderen? Hollandscheveld

• Burenhulp, wat kunnen we voor elkaar betekenen in 
Eexterveenschekanaal

• Dorpsbelevingsonderzoek 10-15% van de respondenten 
(anoniem) wel eens of vaak eenzaam te zijn: 
Gasselternijveen met de vraag hoe vinden we de 
mensen waar het om gaat?



Vinden 

Aanpak: 
• Werkgroep uit dorp, Dorpscoöperatie/Dorpsbelangen en Dorpshuis als 

centrale plek

• Lokale netwerk, vrijwillig en ook professionals

• Communicatie met het dorp

Methoden:
• Armoede: kanskaarten

• Burenhulp: huis aan huis enquêtes/gesprekken en folders

• Eenzaamheid: theatervoorstelling gericht op “doelgroep”, walk the talk



Vinden
Eerste resultaten:
• Kanskaart: goede resultaten

• Burenhulp enquête: inzicht in vraag en aanbod

• Eenzaamheid: nog geen zichtbare effecten

Bij eenzaamheid is “vinden” lastiger:
Meer bewustwording, vanuit de persoon waarom het gaat
Positief: voelsprieten werkgroep

Vaak aanwezig in dorp: Vangnet



Vangnet
Wat kun je als Dorp betekenen voor de individuele bewoner?
• Ontmoeting en ontspanning in het algemeen (Dorpshuis en andere plekken)

• Samen eten (bv. het Kiepbuffet)

• Lief en Leed club

• Sociale Huiskamer 

• De Toverboom

• Dorpsloket

• Burenhulp (coördinatie en aanbod hulpbieders)

Grenzen aan vrijwillige inzet: “we willen geen hulpverlener worden”.
Zoek de verbinding!



Verbinden

Grenzen aan vrijwillige inzet:
• Verbinding met de professionals in “buitenwereld” (Sociale kaart)
• Denk aan: Sociaal team, Leergeld, Voedselbank, Huisarts, Loket 

Geldzaken etc.
• Professionele ondersteuning Dorpscoöperaties: Dorpsregisseur
• Mobility mentoring 

Zoek vanaf het begin de samenwerking vanuit het eigenaarschap in het 
Inclusieve Dorp.



Verbinden: 10 tips voor de professionals
1. Luister! En hoor wat er gezegd 

wordt.

2. Gebruik niet je eigen 
referentiekader om te 
beslissen.

3. Sta naast de bewoner en zeker 
niet er boven

4. Durf kwetsbaar te zijn

5. Doe wat je zegt en zeg wat je 
doet

6. Belofte maakt schuld

7. Spreek de taal die we begrijpen

8. Stel de vraag: 

Is er iets wat ik voor je kan doen?

9. Stel de vraag: 

Wat zou jij graag willen doen?

10. Oordeel niet op wat je ziet



Verbinden: tips voor initiatiefnemers

1. ……………….

2. ………………

3. ………………

4. ………………

5. ………………



Het inclusieve dorp
Het Dorp waar iedereen die wil, mee kan doen aan de samenleving.

Samenwerking in en rondom het dorp, met de drie V’s van het 
inclusieve dorp:

• VINDEN
• VANGNET
• VERBINDEN

kan de dorpsgemeenschap als collectief een rol spelen in de individuele 
sociale vraagstukken binnen het Inclusieve Dorp.


