HET NIEUWE

ONTMOETEN
‘DE EENZAAMHEID VOORBIJ’

SAMENWERKEN
Deze brochure gaat over
samenwerking, onzichtbaarheid en hoe we samen dorpen
en gemeenschappen weer

VOORWOORD

INHOUD

In het kader van het nieuwe bestuursakkoord van de Provincie Noord-Brabant
heeft de Provincie een uitvoeringsplan tot stand gebracht. In dit uitvoeringsplan
staan thema’s benoemd, waarop provinciale netwerkorganisaties gevraagd zijn



initiatieven te ontwikkelen. Eén van die thema’s betreft “Eenzaamheid”. Ten

voor iedereen kunnen laten

aanzien van dit thema hebben ’t Heft en de VKKNB de handen ineen geslagen

leven. Het is de ambitie van
de Vereniging Kleine Kernen

*

3

en de uitdaging aangenomen om een bijdrage te leveren aan het realiseren

VOORWOORD

van de provinciale opgave in het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid.

Noord-Brabant (VKKNB) om
de leefbaarheid van Brabant,
en de kerngemeenschappen
die daar deel van uitmaken, te

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

*

3

*

4 		

*
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UITGANGSPUNTEN EN PROJECTDOELEN

behouden en te vergroten.
Om die ambitie te realiseren

DE AANPAK & PROCESSTAPPEN

bevordert de VKKNB op
allerlei manieren dat
bewonersorganisaties en
bewonersinitiatieven zich de

RESULTAAT PROEFTUINEN SPRUNDEL

komende jaren verder
kunnen ontwikkelen.

*

7

RESULTAAT PROEFTUIN KALSDONK

In de aanpak is gekozen om in de combinatie van dorps-/bewonersorganisaties

De doelen van het project:

West-Brabant met lokale initiatiefhouders en andere relevante stakeholders.
Streven was met hen en van onderaf te komen tot een uitvoeringsplan op maat
om eenzaamheid aan te pakken..

het projectverslag weer van
‘Het nieuwe ontmoeten’.

Projectdoelen

en dorps-/wijkhuizen twee proeftuinen te organiseren in twee plaatsen in

Deze brochure geeft
het Praktijklab

Uitgangspunten in de aanpak

*

*

8

9		

PROCESRESULTATEN

GELEERDE LESSEN EN ADVIES

Eindredactie & Realisatie:
Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant, YANNS.NL
Redactie: Nancy Vroomen
Vormgeving: YANNS.NL
Fotografie: Getty Images.
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BRONNEN

- Van onderaf gekomen wordt
tot een lokaal uitvoeringsplan

1. Niet de gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn als eerste aan zet,

heidsproblematiek aan

zoals veelal gebruikelijk is, maar de dorps-/wijkbewoners zelf. ’t Heft en VKKNB
hebben hun wortels diep in de Brabantse samenleving liggen. De leden van
Daar ligt veel ervaringskennis en kracht, die niet onbenut moet blijven.

*

netwerken tot stand brengen, waarbij:

Uitgangspunten in de aanpak:

’t Heft en VKKNB zijn de bewoners van dorpskernen en van enkele stadswijken.
COLOFON

• Een aanpak ontwikkelen om lokale

2. De aanwezige kracht in de bestaande sociale basisinfrastructuur wordt benut,
waarbij de (potentiële) functie van dorps-/wijkhuizen in de aanpak wordt

op maat om de eenzaamte pakken.
- Het delen van de aanpak en de
daaruit geleerde lessen met
anderen en hiermee een
handreiking bieden om zelf tot
een uitvoeringsplan te komen.

betrokken.
3. Maatwerk, volharding en samenwerking staan centraal.
4. De aanpak is gericht op het versterken van het onderlinge leervermogen,

Met dank aan:

aangezien de te hanteren aanpak in vele tientallen gemeenschappen in Brabant

‘t Heft

veel overeenkomstige kenmerken zal kennen.

Alle deelnemers aan de
proeftuinen Sprundel en

Dit betekent een specifieke rol voor ’t Heft en VKKNB: een aanjagende, procesbe-

Kalsdonk

geleidende en kennisontsluitende en –delende rol. De lokale gemeenschappen

Gemeente Sprundel

zelf zijn aan zet met passende ondersteuning. Deze ondersteuning is geboden

Gemeente Roosendaal

door projectleider/procesbegeleider Nancy Vroomen, in opdracht van het ’t Heft
en VKKNB.

“We moeten op zoek gaan naar
de innerlijke stem van de mens.”
Pastor Sprundel

2
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“Eenzaamheid is een subjectief ervaren van
een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.
Het kan zijn dat het aantal contacten
dat men heeft met andere mensen
geringer is dan men wenst.
Het kan ook zijn dat de kwaliteit van
de gerealiseerde relaties achterblijft
bij de wensen.” *1

“EENZAAMHEID HOORT
ERBIJ EN MAG
ER ZIJN“

De aanpak

Inzicht in de complexiteit ervan en inzicht in wat eenzaamheid

De proeftuinen hebben plaatsgevonden in het Brabantse dorp Sprundel

een “ziek” brein, - de “slechte versie van jezelf” -, dat anders

3. Focus aanbrengen. Welke focus kan worden
aangebracht in relatie tot de eenzaamheidsproblematiek en doelgroepen?

en in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. Het project heeft de positieve titel

reageert op een situatie dan wij verwachten.

De cijfers van de GGD zijn zo overweldigend ( > 40% van

meegekregen: “Praktijklab

Het nieuwe ontmoeten”.

kan doen met ons brein. Langdurige eenzaamheid zorgt voor

‘Van onderaf’ komen tot een lokaal uitvoeringsplan op maat om eenzaam-

2. Wat is eenzaamheid voor ons en hoe ziet
eenzaamheid eruit?

heid te bestrijden dan wel te voorkomen, betekent dat er geen blauwdruk in

Voor de definitie van eenzaamheid is uitgegaan van de

de aanpak gehanteerd kan worden. Iedere gemeenschap is immers anders.

definitie die de GGD in haar onderzoeken hanteert (de Jong

Er is dan ook gekozen voor een ‘zich ontwikkelende aanpak’,

Gierveld); zie rood kader *1.

die gaandeweg mét betrokken stakeholders tot stand is gekomen.
Desalniettemin kunnen we wel een aantal processtappen identificeren,
die zijn toegepast om te komen tot lokale uitvoeringsplannen.
We beschrijven ze hieronder.

Processtappen

a. Inzicht in eenzaamheidscijfers en bepalen
eenzaamheidsprofiel
Voor de eenzaamheidscijfers van Kalsdonk en Sprundel zijn
de gegevens van de GGD gebruikt en daaraan is een
leeftijdsopbouw toegevoegd om meer zicht te krijgen op de
lokale problematiek. De conclusie van beiden is dat de cijfers

De kickoff van het project heeft plaatsgevonden tijdens de conferentie

zo overweldigend zijn dat er moeilijk focus aan te brengen is

Eenzaamheid op 1 juni 2017, georganiseerd door ’t Heft in samenwerking

en dat men eigenlijk met alle doelgroepen aan de slag wil/

met VKKNB. Het agenderen van het thema Eenzaamheid en het oproepen

moet gaan.

tot meedoen stonden tijdens deze kickoff centraal. Na de kickoff zijn door
’t Heft en VKKNB gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor de

b. Inzicht in omgevingsfactoren en (on)mogelijkheden

proeftuinen. Draagvlak was aanwezig in Sprundel en Kalsdonk en de beide

De analyse van de omgevingsfactoren geeft inzicht in de

plaatsen zijn dan ook definitief geselecteerd voor deelname aan de proef-

activiteiten die er plaatsvinden en leveren voor zowel

tuinen.

Sprundel als Kalsdonk de conclusie op dat er geen nieuwe

Voorts zijn in de beide proeftuinen de volgende processtappen doorlopen:

1.

Inspireren. Inspiratiebijeenkomst met een expert

Voor de inspiratiebijeenkomst was Jeanette Rijks uitgenodigd. Jeanette
Rijks is expert op het gebied van eenzaamheid. Zij bezit een database met
gegevens, cijfers en achtergrondinformatie en geeft inzicht in de werking
van langdurige eenzaamheid op het brein van de mens. De inspiratiebijeenkomst was voor sommigen confronterend, choquerend. Er werd inzicht
gegeven in een andere manier van kijken naar eenzaamheidsproblematiek.

alle mensen is eenzaam) dat het moeilijk is om focus aan te
brengen en te bepalen op wie de aanpak van eenzaamheid
zich moet richten. In Sprundel wordt gekozen voor een overall aanpak om meer zicht te krijgen op de mensen en om
met hen in gesprek te gaan. Kalsdonk richt zich op een 3-tal
doelgroepen: naast de bestaande doelgroep ‘ouderen’, kiest
Kalsdonk ervoor om zich ook te gaan richten op de doelgroepen ‘jongeren’ en ‘alleenstaande moeders’.

4. Welke aanpak past bij deze eenzaamheidsproblematiek? Kiezen van een oplossingsrichting
Op basis van geïnventariseerde gegevens en een gekozen focus zijn oplossingsrichtingen verkend. De gekozen oplossingsrichting is omgezet naar een lokaal uitvoeringsplan op maat.
Zowel Sprundel als Kalsdonk hebben een uitvoeringsplan op
maat tot stand gebracht.
In Sprundel is de aanpak gericht op twee pijlers, welke in een
vijftal praktijklab-bijeenkomsten tot stand zijn gekomen:
1. Een structuuroplossing: het inrichten van een zorgnetwerk

activiteiten opgezet moeten worden. Daarnaast is er ook

met vrijwilligers in 9 wijken om dichter bij de mensen in de

enige teleurstelling: ondanks het grote aantal activiteiten

wijken te opereren en met mensen in de wijk in gesprek te

blijken er toch nog zoveel mensen eenzaam te zijn. In

komen. Chronisch eenzame mensen (+/- 10%) worden door

Sprundel is men bovendien geraakt en is de beleving dat

verwezen naar het professionele domein.

men de cijfers niet kan plaatsen bij de mensen in het dorp.
2. Een “eenzaamvriendelijk dorp”: activiteiten om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te zorgen voor de (h)erkenning in het dorp. Men wil een “eenzaamvriendelijk dorp”
worden; eenzaamheid hoort erbij en mag er zijn.
In Kalsdonk is het plan door professionals ontwikkeld (zie
verderop) en wordt de verbinding met de vrijwilligers in een
bijeenkomst op 3 oktober 2018 gezocht.

4
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“Eenzaamheid hoort bij
het leven, iedereen hoort
erbij, ook mensen die
eenzaam zijn.”

“Ieder moet zichzelf de vraag
stellen: Wat ga ik morgen
anders doen dan vandaag
voor de eenzame mensen die
ik ken in mijn omgeving?”

Deelnemer Sprundel

Deelnemer Kalsdonk

K ALS DO NK

S P RU N DE L
Resultaat proeftuin Sprundel

Resultaat proeftuin Kalsdonk

In Sprundel, - een kerkdorp van 5.000 inwoners -, zijn 5 praktijklab-bijeenkomsten
geweest met 30 key players uit het dorp, waarvan 7 professionals, te weten de
wijkzuster, het maatschappelijk werk, de dagbehandeling, het pastoraat, de GGD, gemeente en mantelzorgorganisatie. Op basis van het procesverloop staan er op pagina
9-11 de Do’s: ‘Geleerde lessen en advies’.

In Kalsdonk, - een wijk in Roosendaal van 7.000 inwoners -, is gestart met een inspiratiebijeenkomst met de key players, zijnde 20 professionals en 5 vrijwilligers. De
inspiratiebijeenkomst werd door een aantal professionals als confronterend en
controversioneel ervaren. Na deze plenaire bijeenkomst is er in klein comité van
professionals middels praktijklab-bijeenkomsten toegewerkt naar een uitvoeringsplan.
Omdat in Kalsdonk al veel acties zijn ingezet rondom een-

1. Voor jongeren zullen 2 projecten worden gepresenteerd:

De inspiratiebijeenkomst heeft inzicht gegeven, een innerlijk

In de vijfde bijeenkomst is de oplossingsrichting gekozen en is

zaamheid is ervoor gekozen om eerst alle gegevens in kaart te

het burgerinitiatief van een buddyproject voor jongeren en

gevoelde noodzaak en geraaktheid om tot een aanpak te

een plan van aanpak gemaakt. Dit plan bevat als elementen :

brengen alvorens een nieuwe plenaire praktijklab-bijeenkomst

het jongeren-wijkplan Kalsdonk.

komen.

te organiseren.
1. Een netwerk van vrijwilligers in 9 wijken, het zogenaamde

In de tweede bijeenkomst zijn de eenzaamheidscijfers be-

zorgnetwerk, dat met inwoners in gesprek gaat en meer

In petit comité van professionals zijn de eenzaamheidscijfers

sproken. De deelnemers schrokken van de omvang van de

zicht krijgt op de mensen in de wijk. Hierdoor dichter in de

in kaart gebracht en aangevuld met de leeftijdsopbouw van

eenzaamheidscijfers (> 40% van de inwoners). Men was verrast

wijk gaan opereren.

Kalsdonk. De conclusie is dat de verzamelde gegevens in

2.Voor alleenstaande moeders wordt door het dorpshuis een
sociaal netwerk voor alleenstaande moeders opgezet.
In totaal zijn er 7 praktijklab-bijeenkomsten geweest in petit

beginsel niet tot nieuwe inzichten leiden.

comité van professionals, die hebben geleid tot een uitvoer-

te willen zijn. Een dorp waarin eenzaamheid wordt (h)erkend

In een volgende bijeenkomst van het petit comité van

teren, welke gaan plaatsvinden. De opzet is om deze op 3

In de derde bijeenkomst zijn de omgevingsfactoren in kaart

en bespreekbaar gemaakt. “Coalitie Erbij” wil hiervoor een

professionals zijn de omgevingsfactoren besproken en is

oktober 2018, in “De week van de eenzaamheid”, te

gebracht en is de conclusie getrokken dat er een veelheid aan

plan maken en aan alle verenigingen, betrokkenen en

besloten dat eventuele acties in het kader van de proeftuin

presenteren aan de hand van een pitch en een workshop. De

activiteiten is, maar ondanks deze activiteiten, mensen zich

mantelzorgers presenteren inclusief een ludieke

moeten passen in de reeds uitgezette acties en aanbod van

bijeen-komst wordt ingeleid door Coalitie Erbij met een korte

kennelijk toch eenzaam voelen.

theaterbijeenkomst.

professionals. Onder de verschillende onderzoeken bestaan

presentatie over eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan.

doordat men kennelijk geen zicht heeft op de mensen die het
betreft.

2. De ambitie is uitgesproken een “eenzaamvriendelijk dorp”

ingsplan. In dit plan wil Kalsdonk een 5-tal projecten presen-

2 onderzoeken gericht op ouderen, te weten een project “de
In de vierde bijeenkomst is de doelgroep bepaald en de

Voor deze bijeenkomst worden, naast professionals, ook

tijd van je leven” van de GGD en “nieuwe koers in zicht” van

conclusie getrokken dat er geen specifieke doelgroep te

vrijwilligers uit Kalsdonk uitgenodigd. Het is nadrukkelijk de

Wijzijn Traverse Groep. De discussie leverde wel op dat een

benoemen is en dat daarmee de noodzaak bestaat eerst de

bedoeling in deze bijeenkomst de verbinding met de

2-tal groepen potentieel eenzamen worden toegevoegd aan

mensen te zoeken, te ontmoeten, te leren kennen en met hen

gemeenschap van Kalsdonk aan te gaan en betrokkenheid

de proeftuin (naast de bestaande doelgroep ‘ouderen’ ) :

in gesprek te gaan.

vanuit de gemeenschap te verwerven.

jongeren en alleenstaande moeders:

De bedoelde 5 projecten zijn:
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1.

De tijd van je leven (ouderen)

2.

Nieuwe koers in zicht (ouderen)

3.

Buddyproject (jongeren)

4.

Wijkplan van de jongerenwerker (jongeren)

5.

Sociaal netwerk voor alleenstaande moeders

www.theft.nl 7

R E SU LTA AT OP
H ET P ROCE S

GELEERDE LES S EN & AD VIE S

PROCESRESULTATEN INCL. OBSERVATIES

Stappen genomen
Naast de behaalde resultaten uit de proeftuinen zelf, zijn er ook een aantal procesresultaten te benoemen in de proeftuinen Sprundel en Kalsdonk. Er zijn nieuwe, lokale
netwerken tot stand gebracht in respectievelijk Sprundel en Kalsdonk. Draagvlak is
gerealiseerd voor de lokale aanpak van eenzaamheidsproblematiek En er is een lokaal
uitvoeringsplan op maat gerealiseerd, dat door het lokale netwerk tot uitvoering kan
worden gebracht.

01

02

03

20 Professionals en 5 vrijwilligers.

Geen copy-paste

Goed voorbereiden

Dorp versus stad

Professionals, buurthuis.

De aanpak leert ons dat er geen ‘copy

Een goede voorbereiding is het halve

Er zijn in dit project in Sprundel en in

paste’ is: eenzelfde vraagstelling leidt

werk. Ga niet uit van aannames en

Kalsdonk proeftuinen c.q. projecten

tot een andere uitkomst.

vanzelfsprekendheden in oplossingen.

gestart met eenzelfde vraagstelling.

Eigen onderzoek ter plaatse is

Maak een gedegen inventarisatie van

noodzakelijk voor het juiste maatwerk.

(bestaande) cijfers en omgevingsfac-

De doorlopen processtappen geven

toren, en blijf jezelf verrassen.

enerzijds opvallend te noemen, maar

Voor de beide proeftuinen is dit de

het karakter van de gemeenschap:

basis geweest voor het plan van aanpak.

een dorp versus een wijk in een

Door de gekozen aanpak, - ‘van onderaf’ en ‘zich ontwikkelend’ -, zijn er opmerkelijke verschillen door de procesbegeleider
’t Heft/VKKNB geconstateerd tussen de twee proeftuinen. Deze betreffen:

Sprundel
Key Players 23 Vrijwilligers en 7 professionals.
Eigenaarschap Dorpswerk Sprundel.
Informatie Zeer beperkte informatie (bij aanvang).
Betrokkenheid Persoonlijk geraakt.

Kalsdonk

Overladen met informatie (bij aanvang).
Professionele betrokkenheid.

Dynamiek Energetisch, lerend en nieuwsgierig.

Professioneel, veel expertise en aanbod is
aanwezig.

Financiën Tot laatste bijeenkomst geen onderwerp.

Voorwaarde voor vervolg.

Burgerparticipatie Samenwerking leef- en systeemwereld; aanvullend/versterkend t.o.v. elkaar.

Draagvlak Persoonlijk draagvlak en commitment sociale

Tot slot en ter aanvulling kunnen uit de proeftuinen en het proces dat zij doorlopen
hebben nog een aantal geleerde lessen worden gedestilleerd, waar mogelijk andere
belangstellenden hun voordeel mee kunnen doen:

Systeemwereld ‘aan zet’, na 3 oktober samenwerking systeem- en leefwereld op gang.

inzicht en leiden tot resultaat.

De verschillen in de uitkomsten zijn
lijken anderzijds samen te hangen met

middelgrote stad.

Professionele betrokkenheid.

weerbaarheid. Draagvlak in de gemeenschap.

Samenwerking Commitment van alle betrokkenen.
Resultaat Nieuwe ideeën.

Professionele samenwerking.
Voornamelijk voortbouwen op bestaande
ideeën, aangevuld met 2 nieuwe ideeën.

“Ik ben verbijsterd en tot in mijn
ziel geraakt door de aantallen
mensen. Nu we dit weten kunnen we er niet meer omheen en
moeten we ermee aan de slag.”
Deelnemer Sprundel
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04
Zorg voor een goede
netwerkmix
Ga van meet af aan met de juiste
mensen om tafel zitten. Ga na wie
relevante stakeholders zijn, dat wil
zeggen die personen die kunnen
bijdragen aan verandering / verbetering. En zorg voor een goede mix van
stakeholders/-groepen. Iedere
stakeholder-/groep brengt immers een
eigen netwerk in.
Zo was de ingang in Sprundel het
dorpshuis, de ingang in Kalsdonk een
professional. Beide ingangen brachten
hun eigen netwerk in.
Sprundel: vrijwilligers én professionals.
Kalsdonk: voornamelijk professionals.

05
Kruis verschillende
kennisvormen met
elkaar
Kruis verschillende kennisvormen met
elkaar en zie die als gelijkwaardig ten
opzichte van elkaar. De kennisvormen:
theoretische/expertkennis (als Jeanette
Rijks), ervaringskennis van inwoners en
vrijwilligers, en professionele kennis.
Dit kruisen kan door een goede
combinatie van stakeholders/-groepen
te betrekken.
Het kruisen van kennisvormen, ofwel
het benutten van verschillende perspectieven, verbreedt het blikveld en geeft
opening voor andere oplossingsrichtingen dan de gebruikelijke.

06

07

08

Zorg voor een goede
financiële basis

Blijf bij de eigenheid
van een dorp/wijk

Grote betrokkenheid
is noodzakelijk

Bij (vertrouwen in) een goed plan dient

Blijf bij een maatwerkaanpak dicht bij

Een project over sociale weerbaarheid

financiering te volgen. Financiële

de eigenheid van een dorp/wijk, blijf de

is een verantwoordelijkheid van ieder-

middelen zijn een voorwaarde voor

vraag stellen naar de verbinding met

een. Zonder grote betrokkenheid van

uitvoering en opvolging. Zonder

de achterban en neem dit mee in het

vrijwilligers (de samenleving) en - samen

financiële middelen is het afbreukrisico

uitvoeringsplan en/of de daadwerkelijke

met – professionals kan het niet worden

groot; energie ebt weg als er geen

uitvoering van het plan.

gerealiseerd.

uitzicht is op het kunnen uitvoeren van
plannen.

In Sprundel is de verbondenheid met

Zo is het uitvoeringsplan van de

weest, hetgeen heeft geleid tot ander

proeftuin Sprundel ter discussie komen

inzicht, energie en nieuwe ideeën.

te staan toen de gewenste financiële
ondersteuning vanuit de gemeente
voor de uitvoering van het plan niet
vanzelfsprekend bleek. De discussie
hierover heeft tijdens de laatste
bijeenkomst veel energie weg gehaald.

A A N V U L L EN D E
I N F OR MAT I E &
BR ON N EN
WILT U M E E R
I NFOR M ATIE OVE R
H E T BE STR IJ DE N
VAN E E NZAAM H E IDSPR OBLE M ATIE K
E N / OF PR AKTIJ KLAB
HE T NIE UWE
ONTM OE TE N?
DAN KUNT U
TE R E C HT BIJ :

het dorp vanaf het eerste moment ge-

J E ANE TTE R IJ KS,
OPR IC HTE R
FAK TOR 5 E N E XPE R T
I N BE STR IJ DING
E E NZAAM HE ID

In Kalsdonk heeft men ervoor gekozen
deze verbondenheid niet te organiseren

COALITIE E R BIJ

tijdens het komen tot een uitvoeringsplan. Die verbinding wordt nog

M OVISIE . DOSSIE R
‘ WAT WE R KT BIJ DE
AANPAK VAN
E E NZAAM HE ID’ ( 2016)

getracht tot stand te brengen in een
interactieve bijeenkomst met inwoners/vrijwilligers op 3 oktober 2018. De
uitkomst van deze bijeenkomst moet

SE C R E TAR IAAT
VE R E NIGING
KLE INE KE R NE N
N OOR D-BR ABANT:

uitwijzen of dit voldoende draagvlak
vanuit de gemeenschap genereert.

Eenzaamheid betekent niet
dat je alleen bent.
Maar het is het gevoel dat
het niemand wat uitmaakt
hoe het met je gaat.

INFO@
VKK NOORDBRABANT.NL

T.A.V.
N A NC Y VR OOM E N

Kalsdonk
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VE R E N I G I NG KLE IN E KE RN E N
N O O R D-BRA BA N T
VITAAL, VEERKRACHTIG EN LEEFBAAR BRABANT

GESPREKSPARTNERS
De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant hecht

Den Bosch en Breda, de Landelijke Vereniging

belang aan inhoudelijke samenwerking met diverse

Kleine Kernen en diverse andere maat-schappelijke

samenwerkingspartners. Samenwerken is voor de

organisaties. Speciale aandacht gaat uit naar de

VKKNB een werkwijze om krachten te bundelen,

gemeenten. Die zijn immers voor de leden van de

elkaar te versterken en hierdoor meer te bereiken.

vereniging de belangrijkste gesprekspartner.

De provincie Noord-Brabant is de belangrijkste
gesprekspartner van de vereniging. Regelmatig
wordt overlegd met ambtenaren, gedeputeerden

AANMELDEN VOOR

en statenleden over actuele onderwerpen zoals:

LIDMAATSCHAP

• De zorg voor elkaar

Bent u een organisatie, bijvoorbeeld dorpsraad,

Hoe regelen we de gezondheidszorg nu en in de

leefbaarheidswerkgroep of bewonersinitiatief,

toekomst?

die opkomt voor de leefbaarheid van uw dorp of

• Voorzieningenniveau in het dorp

kerngemeenschap, dan kunt u zich aanmelden als
lid van de vereniging.

Zijn er voldoende voorzieningen bereikbaar en
toegankelijk voor een bloeiende kleine kerngemeenschap?
• Relatie tussen burger en overheid

AANMELDEN VOOR
DONATEURSCHAP

Hoe organiseren we het overleg, c.q. de

Wilt u zich aanmelden als donateur? Gemeenten,

communicatie van gemeente naar dorpskern

politieke partijen, dorpsraden, organisaties en

en omgekeerd? Hoe kunnen samenwerking en

particulieren, die zich de leefbaarheid van Brabant

co-creatie vorm krijgen?

aantrekken, kunnen donateur worden.

• Wonen: investeren of saneren?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dit wil in
het dorp kan blijven wonen?

NADERE INFORMATIE
Voor vragen over de Vereniging Kleine Kernen
Noord-Brabant kunt u contact opnemen met het

Daarnaast wordt overlegd met instanties als: ZLTO,

secretariaat van de vereniging.

KBO Brabant, steun-organisatie ZET, ‘t Heft (Bra-

Meer informatie over de vereniging vindt u op:

bantse vereniging van gemeenschapshuizen), het

www.vkknoordbrabant.nl.

Brabantse kennisin-stituut PON, Omgevings-

Daar vindt u ook het werkplan en informatie

dienst Zuidoost-Brabant, Regio West Brabant

over de contributie.

(RWB), provinciale monumentenorganisaties,
religieuze organisaties als de PKN, de bisdommen
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