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Inleiding 
 
Dorpsplannen vormen vaak de basis voor schitterende leefbaarheidsprojecten die met behulp van 
zelfwerkzaamheid, nieuwe samenwerkingsverbanden, fondsen en subsidies tot uitvoering komen. Een 
dorpsplan is een breed gedragen toekomstvisie met uitvoeringsagenda op dorpsniveau. Momenteel 
hebben 67 dorpswerkgroepen in Gelderse kleine kernen (dorpen, buurtschappen en stadjes) met 
begeleiding van vrijwilligers van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland zo’n dorpsplan opgesteld.  
VKK Gelderland vraagt subsidie aan vanuit het Sociaal Profiel om samen met communicatiebureau 
Keppel Media de dorpsplanmethodiek te verbeteren. De ervaring leert dat volgens de huidige 
methodiek bepaalde doelgroepen niet bij het proces betrokken raken.  Dit is echter van groot belang 
voor zowel de inhoud als de uitvoering van het plan.  
 
Het dorpsplanproces levert veel meer op dan een boekje met toekomstplannen. Het proces dat de 
gemeenschap van een kleine kern samen heeft doorlopen zorgt voor onderlinge binding, het versterkt 
de relatie van het dorp met de gemeente, maatschappelijk betrokken organisaties, instellingen en 
bedrijven, het vergroot de gemeenschapszin en het leidt ertoe dat er kansen worden benoemd en 
benut, ook in tijden van demografische krimp. Voor de uitvoering van het dorpsplan ligt het voortouw in 
handen van de bewoners wat zich uit in actief burgerschap en vrijwillige inzet voor de gemeenschap. 
Het verbeteren van de dorpsplanmethodiek sluit uitstekend aan bij de provinciale opgave van het 
sociaal profiel waar de provincie Gelderland op een procesmatige manier bijdraagt door experimenten 
en innovaties te faciliteren.   
 
Met het project Dorpsplan plus DeBuzz wil VKK Gelderland dorpswerkgroepen een nieuw instrument 
bieden om bewoners die normaal gesproken niet uit zichzelf deelnemen aan het dorpsplanproces op 
een actieve, wervende en laagdrempelige manier te vragen naar aandachtspunten en ideeën als het 
gaat om de leefbaarheid van hun woonplaats. Te denken valt aan ouderen, tweeverdieners met 
kinderen, laag opgeleiden en jongeren. DeBuzz is een omgebouwde camper die wordt ingezet als 
mobiele campagnewagen waarmee leden van de dorpswerkgroep op pad gaan om dorpsgenoten te 
interviewen. In DeBuzz kunnen interviews worden afgenomen, uitgewerkt en online gezet. De 
aandachtspunten en ideeën die zo worden verzameld worden toegevoegd aan de input die via online 
kanalen binnen komt en de opbrengst van de bewonersbijeenkomst die ook wel bekend staat als 
startbijeenkomst of brainstormavond.      
 

Achtergrond 
 
Het project heeft diverse achtergronden.  
 
Op de eerste plaats was er het project deBuzz, van dagblad de Gelderlander en Omroep Gelderland, 
dat twee jaar de mening van burgers centraal stelde in dagelijkse bijdragen aan beide media. Het 
gegeven dat de agenda van burgers vaak wordt bepaald door zaken die rechtstreeks met de lokale 
overheid te maken heeft en de actuele discussie over de participatiemaatschappij maakte duidelijk dat 
de mening van burgers potentie had voor niet alleen de journalistiek, maar ook voor de overheid. Het 
zijn de eerste vragen die worden gesteld als het om participatie gaat. Wie zijn die burgers? Wat 
denken ze? Wat willen ze? Met name de mogelijkheden om op straatniveau met deze mensen te 
kunnen communiceren blijkt van grote waarde om hun mening in beeld te brengen.  
In dit model spelen buurten en wijken een belangrijke rol. De eigen buurt is de plaats waar je anderen 
kent, waar je meepraat over veranderingen, waar je jezelf veilig en vertrouwd voelt, waar anderen jou 
kennen, waar je anderen helpt en ook zelf geholpen wordt. Dit is de belangrijkste drijfveer om iets te 
doen voor hun buurt. Dichterbij burgers komen is niet mogelijk. De inzet van social media verloopt 
langs dezelfde lijnen: ook in dit geval kom je met mensen in contact - digitaal - in hun vertrouwde 
omgeving.  
  
Daarnaast hebben 67 Gelderse dorpen en buurtschappen sinds 2005 een dorpsplan gemaakt (of 
dorpsontwikkelingsplan, ook wel DOP genoemd) met begeleiding van vrijwilligers van de Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland. Kenmerkend voor de dorpsplanmethodiek is het bottom-up proces. Het 
dorpsplan is van het dorp, de ideeën komen van onderop, iedereen mag meepraten en ook bij de 
uitvoering zijn de bewoners aan zet. In de meeste gevallen ligt de coördinatie van de uitvoering bij de 
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dorpsbelangenorganisatie. In alle gevallen maakt een dorpsplan energie los. Er komen schitterende 
projecten op gang. Van wandelroutes tot sport- en spelactiviteiten, van het aanleggen van een 
dorpsplein met ontmoetingsfunctie tot het beter afstemmen van activiteiten.  
Qua inhoud raakt het dorpsplan alle thema’s die voor de samenleving belangrijk zijn en die actueel 
zijn zoals zorg en welzijn, leefbaarheid, voorzieningen, woonruimte, activiteiten en verenigingsleven, 
economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie, natuur en landschap, veiligheid en 
bereikbaarheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen en 
duurzaamheid. Er is recentelijk een communicatietraject aan de methodiek toegevoegd waarbij naast 
offline en online communicatie sterk wordt ingezet op het gebruik van social media. 
 

Probleembeschrijving 
 
In de VKK-methodiek voor het maken van dorpsplannen is een 
bewonersbijeenkomst opgenomen waarop iedereen uit het dorp 
zijn ideeën kan delen ten behoeve van het dorpsplan. Wie er op 
deze bijeenkomst afkomen wordt altijd bijgehouden door de 
dorpswerkgroep. In de meeste gevallen is de groep 18-55 het 
sterkst vertegenwoordigd. De doelgroepen jeugd, ouderen, 
tweeverdieners met kinderen en laag opgeleiden ontbreken vaak 
aan de brainstormavond.  
In grotere kernen (meer dan 4000 inwoners) of stadswijken ervaren 
wij dat er in absolute aantallen minder bewoners naar een 
bewonersbijeenkomst komen dan in kleine kernen. De reden 
hiervoor kan zijn dat de sociale samenhang en het gevoel dat ieder 
individu kan bijdragen aan de leefbaarheid groter zijn naarmate de 
gemeenschap kleiner en hechter is. 
 
In de dorpsplanmethodiek zit reeds een aanpak opgenomen 
waarbij de basisschooljeugd wordt betrokken hen te vragen naar 
wensen en ideeën voor de toekomst van hun dorp. Ook hebben wij 
de methodiek in 2014 uitgebreid met een PR-team dat specifieke 
aandacht schenkt aan communicatie en social media. Hiermee 
hopen we nieuwe doelgroepen bij het dorpsplanproces te 
betrekken.  
 
Toch is het ons inziens zeer waardevol om de face-to-face 
interactie te vergroten. In een gesprek kunnen inzichten en 
opmerkingen beter toegelicht worden en op onduidelijkheden kan 
worden doorgevraagd. Bovendien zijn we van mening dat 
persoonlijk contact de kans vergroot dat bewoners gemotiveerd 
raken om aan de uitvoering van de plannen bij te dragen.  
 
 

 

Doelstelling 
 
Met het project Dorpsplan plus DeBuzz wil de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland 
i.o.) meer doelgroepen betrekken bij het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen.  
Hieruit vloeit voort dat de dorpsplannen inhoudelijk meer compleet worden en dat meer bewoners bij 
het proces worden betrokken en naar verwachting ook bij de uitvoering van het dorpsplan actief zullen 
bijdragen. 
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Projectomschrijving 
 
DeBuzz bezoekt in een periode van zes dagen een dorp dat een dorpsontwikkelingsplan maakt, of in 
het geval van een coproductie, de dorpen die samen een dorpsontwikkelingsplan maken. 
 
Het bezoek vindt plaats voorafgaand aan de Startbijeenkomst, zodat daarvoor reuring gemaakt kan 
worden.  
Het bezoek van DeBuzz wordt voorafgegaan door de nodige publiciteit zodat iedereen weet dat 
DeBuzz komt en waarvoor. DeBuzz staat in veel straten en op plekken waar mensen komen; het is 
een opvallende camper die mensen niet over het hoofd kunnen zien. Mensen komen bij DeBuzz om 
over hun dorp of wijk te praten, maar niet iedereen zal naar de camper gaan. Om die reden gaan 
leden van de dorpswerkgroep de wijk in om met mensen te praten die ze tegen komen. Ook worden 
belangengroepen, verenigingen en specifieke doelgroepen benaderd.  
 
Het doel is om afhankelijk van de grootte van een plaats tussen de 50 en 150 interviews af te nemen 
om in beeld te brengen wat er leeft en wat mensen zelf willen bijdragen aan de leefbaarheid. De 
startbijeenkomst kent hetzelfde doel.  
 
Via social media wordt in korte tijd een zo groot mogelijke aanhang opgebouwd. Het doel is: veel 
communiceren met mensen om input te krijgen voor het dorpsplan. Als de dorpsbelangenorganisatie, 
de dorpswerkgroep of het dorp/ de wijk al over accounts beschikt dan wordt daar mee gewerkt; indien 
nodig worden deze accounts ingericht.  
 
Medewerkers van DeBuzz zorgen voor de opleiding van leden van de dorpswerkgroep, zodat ze 
kunnen interviewen, de resultaten kunnen verwerken en de ervaringen direct kunnen delen via social 
media. Na afronding van het project kunnen zij doorgaan met deze activiteiten en behalve een 
dorpsplan levert het project dan ook een toekomstbestendige social media-infrastructuur op.  
 

Projectpartners 
 
DKK Gelderland i.o. 
DKK Gelderland is de organisatie die op 1 juli 2015 opgericht zal worden door de fusie van de 
Vereniging Kleine Kernen en de Federatie Dorpshuizen Gelderland. 
VKK Gelderland heeft sinds 2005 reeds 67 dorpen mogen begeleiden bij het opstellen van 
dorpsplannen. Hiervoor zijn vrijwilligers getraind die de dorpswerkgroep stap voor stap door het 
proces begeleiden.  
 
Keppel Media 
Keppel Media bevordert actieve bewonersparticipatie en draagt daarmee bij aan een meer actieve en 
sociale wijk. Dit doet zij door toegepaste communicatie, online en offline, ondersteuning en 
begeleiding van bewonersprojecten en het tot stand brengen van wijk- en dorpsplannen. 
 
Frank Bolder heeft jarenlang als journalist en als editor in chief gewerkt bij dagblad de Gelderlander; 
van 2011 tot medio 2013 was hij projectleider van deBuzz, een crossmediaal project van de 
Gelderlander en Omroep Gelderland. Hij is in september 2013 – na afronding van het project – met 
zijn eigen bedrijf begonnen, KeppelMedia. Daarin werkt hij samen met ervaren journalisten, 
webredacteuren, social media-redacteuren en video-editors. Een onderdeel van Keppelmedia is 
Letzbuzz, de naam van de mobiele ontmoetingsplek, die wordt ingezet om participatie vorm te geven. 
Zie ook www.letzbuzz.nl  
 
4 Dorpswerkgroepen  
Het Harde 
In ‘t Harde, een dorp op de Veluwe in de gemeente Elburg dat ca. 6500 inwoners telt, zal een 
dorpsontwikkelingsplan gemaakt worden. De initiatiefnemers zijn enthousiast over de toevoeging van 
dit project aan de huidige methodiek.  
 
  

http://letzbuzz.nl/
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Harfsen-Kring van Dorth 
In deze gemeenschappen in de gemeente Lochem (Hafsen ca. 1700 inwoners, Kring van Dorth 286 
inwoners) wordt na het dorpsplan van 2008 opnieuw een toekomstvisie ontwikkeld. Het inzetten van 
DeBuzz zien de initiatiefnemers als vernieuwing op de methodiek. 
 
Zwartebroek-Terschuur 
In deze gemeenschappen in de gemeente Barneveld (Zwartebroek ca. 1300 inwoners en Terschuur 
ca. 1500 inwoners) wordt na het dorpsplan van 2006 opnieuw een toekomstvisie ontwikkeld. Het 
inzetten van DeBuzz zien de initiatiefnemers als vernieuwing op de methodiek. 
 
Duiven-West (Wijk) 
In deze wijk is een Wijkraad actief die wordt ondersteund door de gemeente Duiven. In Duiven-West 
wonen ca. 5200 inwoners.  

Motivatie 
 
VKK Gelderland is continu bezig met het verbeteren van de methodiek voor het maken van een 
dorpsplan. Wij verwachten dat door DeBuzz aan het dorpsplanproces toe te voegen, een grote kans 
te creëren voor het betrekken van nieuwe doelgroepen. Bij het maken van het dorpsplan voor Wehl en 
Nieuw Wehl hebben wij geëxperimenteerd met de inzet van LetzBuzz. Na de evaluatie en overleg met 
Frank Bolder is de aanpak aangescherpt en meer toegespitst op zelfwerkzaamheid van de 
dorpswerkgroepleden.  
 
Frank Bolder heeft bij de Gelderlander en bij Keppel Media goede ervaringen met het inzetten van 
LetzBuzz.  
Wat is het probleem? Zijn burgers ontevreden? Neemt de politiek beslissingen zonder overleg met 
burgers? Is het geld op voor een zwembad, bibliotheken of cultuur? Als de participatiemaatschappij 
onder een vergrootglas wordt gelegd zie je terugkerende patronen. Als je de best practices  bekijkt zie 
je dezelfde elementen, tegelijkertijd zie je hindernissen en oplossingen. Dit project biedt een oplossing 
voor diverse hindernissen op weg naar een succesvolle overheidsparticipatie. Dankzij deze werkwijze 
is het mogelijk om energie aan te boren in dorpen en wijken. Om burgers en bestuur, maar ook 
ambtenaren met elkaar in contact te brengen en een basis te leggen voor een goede samenwerking, 
en onderling vertrouwen en begrip. Alle geslaagde participatieprojecten hebben een ding gemeen: 
burgers en bestuur vertrouwen elkaar en communiceren alsof ze aan de keukentafel zitten, bij wijze 
van spreken. Dan zijn er oplossingen te vinden en te organiseren. Als alle partijen eenmaal aan tafel 
zitten, het wederzijdse vertrouwen aanwezig is en er een vraag ligt, dan is de helft van een oplossing 
al gevonden. Waar dat besef op veel plekken met vallen en opstaan doordringt, biedt dit project een 
blauwdruk voor een structurele aanpak.  
 
Voor burgers zal het project op diverse punten een meerwaarde kennen. Ze worden nadrukkelijker 
betrokken bij besluiten die over hun omgeving worden genomen; ze voelen zich gehoord. Verder 
kunnen ze meewerken aan verbetering van hun buurt, op een wijze die ze zelf bepalen. De energie 
die hierbij vrijkomt zal ten goede komen aan de leefbaarheid van de buurt. Voorzieningen kunnen 
wellicht behouden blijven als de gemeente-subsidie wordt gekort omdat bewoners zelf oplossingen 
realiseren. Deze verbanden zijn de opstap naar coöperaties die zelf het beheer van een buurt op zich 
nemen, de zorg die binnen het sociale domein en Wmo valt of de energievoorziening.  
 
Een gemeente laat via deze werkwijze zien dat ze serieus werk maakt van overheidsparticipatie. De 
overheid kan gebruik maken van de energie en de kennis van burgers; het overleg levert bouwstenen 
op voor een beleid met een breed draagvlak, een bezuiniging en  samenwerkingsverbanden met 
burgers. 
 
Participatie kent vele uitwerkingsopties. Buurtbewoners zijn meestal goed in staat om samen het 
achterstallig onderhoud van een speeltuin weg te werken of een onstuimig gegroeid bosje te 
fatsoeneren. Maar ook meer complexe zaken zijn op te pakken, als de verbouwing van een buurthuis 
of het opzetten van een tafeltje dekje. Met zelfkrachtconferenties kunnen buren ook binnen het sociaal 
domein en WMO-gerelateerde onderwerpen aan de slag. Daar zijn al veel goede voorbeelden van 
bekend.  
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Draagvlak, haalbaarheid en verduurzaming 
 

Draagvlak 
 
Vier dorpen of samenwerkingsverbanden van dorpen/buurtschappen werken graag mee aan het 
project dorpsplan plus DeBuzz. Zij zien meerwaarde in de actieve benadering van diverse 
doelgroepen. De training van eigen vrijwilligers, een rondgang met DeBuzz, het gebruik van social 
media om resultaten direct te delen en bovendien een groter bereik en meer input voor het dorpsplan 
zien zij als groot pluspunt en voldoende argument om aan het project deel te nemen. 
 
Ook de gemeenten: Barneveld, Duiven, Elburg en Lochem zijn positief over de vernieuwde 
projectaanpak zoals die met deze pilot ingezet kan worden. 
 
 

Haalbaarheid 
 
Dankzij de inzet van DeBuzz en social media krijgen VKK-dorpsplannen een extra dimensie; door de 
persoonlijke benadering is het mogelijk om in kaart te brengen wat er leeft en wie zich wil inzetten om 
dromen waar te maken.  
Het ene dorp is echter het andere niet. Wat in het ene dorp wel werkt, wil in andere dorpen niet van de 
grond komen; de methode is niet één op één overdraagbaar. Tot nog toe blijkt dat de fase van de 
discussie en de keuze voor speerpunten, altijd vruchtbaar verloopt. Bewoners vinden het prettig om 
met elkaar te praten over de leefomgeving en wat hen bezighoudt. Samen oplossingen zoeken schept 
een band; met een stevige communicatie is dat proces dorpsbreed uit te dragen. De verschillen zitten 
vooral in de uitvoering. In de meeste dorpen wonen moving spirits, maar er is wel een minimaal aantal 
mensen nodig die bepaalde kwaliteiten in huis hebben om iets van de grond te krijgen. Niet overal zit 
energie.  
 
Bestuurders twijfelen soms aan de haalbaarheid omdat ze niet goed kunnen overzien wat er gebeurt 
als burgers hun zegje mogen doen. Kunnen we dat wel aan? In de praktijk blijkt dat deze vrees 
ongegrond is. Elke beslissing is uit te leggen, ook als deze negatief is voor de burgers. Dat vraagt 
echter wel om een goede communicatie, zodat burgers weten welke afweging de gemeente heeft 
gemaakt om tot deze beslissing te komen. Het is goed om dit bij aanvang van het project duidelijk te 
communiceren. Ergernissen kunnen ontstaan als er uiteenlopende verwachtingen zijn.  
 

Verduurzaming 
 
De toegevoegde waarde van DeBuzz hopen we door het succes van deze pilot standaard te kunnen 
aanbieden bij dorpsplanprocessen.  
Het feit dat vrijwilligers uit het dorp, die onderdeel vormen van de dorpswerkgroep, getraind worden 
door ervaren journalisten van Keppel Media, maakt dat de eigen kracht van bewoners wordt versterkt. 
In de toekomst kunnen deze bewoners hun kennis weer inzetten en/of overdragen op anderen. Een 
ander voordeel is dat alle verzamelde informatie in eigen beheer blijft en in ook de toekomst 
beschikbaar is voor het dorp.  
 

  



 
 

7 
 

Uitvoering 
 

Draaiboek en organisatie 
 
Het pilotproject Dorpsplan plus DeBuzz zal in drie dorpsplantrajecten en één wijkplantraject worden 
ingezet. De voorbereidingsfase en de afrondingsfase zijn grijs gekleurd.  
Over het algemeen neemt het actieve deel van het proces waarbij de Dorpswerkgroep begeleid wordt 
door VKK-vrijwilligers een jaar in beslag.  
Het draaiboek van deze trajecten ziet er als volgt uit, waarbij we de organisatie noemen die per stap 
verantwoordelijk is voor de uitvoering.  
 

No Wat wordt gedaan Organisatie 

1 

 

De organisatie voor het Algemeen Belang heeft het voornemen 

een DOP te maken en neemt contact op met de VKK 

 Algemeen Belang 

 VKK Gelderland 

2 Onderzoek naar draagvlak bij bewoners en bij gemeente  
 Algemeen Belang 

3 De Dorpswerkgroep wordt gevormd  Algemeen Belang 

4 
VKK wijst twee procesbegeleiders aan om het dorp te 

begeleiden 

 VKK Gelderland 

5 

Eerste bijeenkomst met Dorpswerkgroep, 

O-team, PB’ers, medewerker gemeente, medewerker VKK en 

medewerker Keppel Media 

 Algemeen Belang 

 VKK Gelderland 

 Keppel Media 

5a Kick-off meeting PR-team 

 Dorpswerkgroep stelt PR 

team samen 

 VKK Gelderland geeft 

uitleg 

6 
Het voorbereiden en houden van een dorpsschouw 

 

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

7 

Workshop A: Interview training 

Workshop B: Training resultaten verwerken 

DeBuzz aankondigen 

 Keppel Media 

 Dorpswerkgroep 

7a 
Met deBuzz op pad: interviews afnemen 

Startbijeenkomst promoten 

 Keppel Media 

 Dorpswerkgroep 

 PR-team 

7b Resultaten interviews DeBuzz verwerken  Dorpswerkgroep 

8 

Startbijeenkomst voor alle bewoners van het dorp en bijbehorend 

buitengebied.  

Voorbereiden en houden 

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

8a Uitwerking startbijeenkomst 
 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

9 Speerpuntennotitie en GO - NO GO moment 
 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

10 

Klankbordbijeenkomst voorbereiden en houden, ideeën toetsen 

aan bestaand of nieuw beleid van gemeente en diverse 

organisaties 

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

11 
Definitief dorpsplan schrijven 

Met uitvoeringsplan door de Dorpsbelangenorganisatie 

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

 VKK Gelderland 

 Algemeen Belang 
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12 Feestelijke presentatiebijeenkomst  

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders 

 VKK Gelderland 

 Algemeen Belang 

 Gemeente 

13 Instellen uitwerkgroepen per thema 

 Algemeen Belang  

 Gemeente 

 VKK Gelderland  

14 
Evaluatie met Algemeen Belang, Dorpswerkgroep, PB’ers en VKK-

medewerker 

 Algemeen Belang 

 VKK Gelderland 

 Dorpswerkgroep 

 Procesbegeleiders  

15 Monitoring door VKK medewerker 
 Algemeen Belang 

 VKK Gelderland 

 

Projectbegroting en dekkingsplan 
 

De globale kosten voor het maken van een Dorpsplan plus DeBuzz zijn onder te verdelen in 
eenmalige kosten en kosten per dorp en daarnaast uitvoeringskosten.  
 

 

De eenmalige kosten voor dit project zijn: 
 

Post Organisatie Bedrag 

Ontwikkelen van een basispresentatie tbv workshops A 
en B  

Keppel Media
1
 €  400* 

Voorbereiding in overleg met VKK voor opzetten van 
pilotproject 

Keppel Media €  250* 

Vormgeving en productie beeldmerken VKK en slogans 
tbv aankleding mobiele ontmoetingsplek *) 

Keppel Media €  1.200* 

Stoepborden ivm ondersteuning project, beachvlaggen, 
aankleding camper in DKK-stijl, printen A1-posters voor 
stoepborden *) 

Keppel Media €  1.100* 

Voorbereiding in overleg met Keppel Media voor opzetten 
van pilotproject 

VKK Gelderland
2
 €  1302,- 

Dorpen, wijken en gemeentes informeren VKK Gelderland €  651,- 

Vrijwilligers werven voor begeleiding VKK Gelderland €  372,- 

Subtotaal €  5.275,00 

* BTW 21% over € 2.950,- €     619,50 

TOTAAL €  5.894,50 

  

                                                      
1
 Zie toegevoegde offerte Keppel Media 

2
 Zie toegevoegde onderbouwing. VKK Gelderland is vrijgesteld van omzetbelasting 
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De projectkosten per dorp/wijk zijn: 
 

Post Organisatie Bedrag 

Ondersteuning vanuit VKK Gelderland 

 Voorbereiding met dorp en gemeente 

 Procesbegeleiding en reiskosten 
vrijwilligers 

 Ondersteuning vrijwilligers 

 Evaluatie en monitoring 

VKK 
Gelderland

3
 

€  6600,- 

Workshop A: deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers voor inzetten van mobiele  
ontmoetingsplek, interviewtechniek, logistieke 
organisatie inzet mobiele ontmoetingsplek. 

Keppel Media
4
 €  350* 

Inzet Letzbuz, zes dagen per plaats x 110 euro 
per dag, 

Keppel Media €  660* 

Verplaatsing mobiele ontmoetingsplek van 
garage KeppelMedia naar projectgemeente  

Keppel Media €  200* 

Begeleiding vrijwilligers tijdens het project   Keppel Media €  700* 

Workshop B: analyseren en verwerken data en 
integreren data met resultaten 
dorpsbijeenkomst 

Keppel Media €  350* 

Verplaatsingskosten mobiele ontmoetingsplek, 
catering bezoekers en vrijwilligers 

Keppel Media €  230* 

Subtotaal  €  9.090,00 

* BTW 21% over € 2.490,00 €     522,90 

TOTAAL €  9.612,90 

 
 

De uitvoeringskosten per dorp/wijk zijn:  
 

Post Toelichting Bedrag 

Vergaderkosten dorpswerkgroep Consumpties en zaalhuur €  400 

Benodigdheden startbijeenkomst Flappen, stiften, stickers, badges €  100 

Consumpties voor 3 grote bijeenkomsten  
Startbijeenkomst, Klankbordbijeenkomst, 
Presentatiebijeenkomst 

Circa 100 personen €  960 

Huur zaal 3 grote bijeenkomsten  €  300 

Communicatie (uitnodigingen, 
nieuwsbrief, posters, flyers etc) 

 €  1.000 

Drukkosten definitieve dorpsplan 150 stuks €  1.500 

Subtotaal  €  4.260,00 

BTW 21% over € 4.260,00 €    894,60 

TOTAAL €  5.154,60 

 

Totale projectkosten 3 dorpen en 1 stadswijk 
 

 Projectkosten BTW 21% Totaal incl. btw 

Eenmalige Projectkosten €  5.275,00 €     619,50 €    5.894,50 

Projectkosten per dorp/wijk  
(4 x €  9.090,00)) 

€ 36.360,00 €  2.091,60 €  38.451.60 

Uitvoeringskosten  
(4 x € 4260,00) 

€ 17.040,00 € 3.578,40 € 20.618,40 

Totaal €  58.675,00 € 6.289,50 €  64.964,50 

 

                                                      
3
 Zie toegevoegde onderbouwing. VKK Gelderland is vrijgesteld van omzetbelasting 

4
 Zie toegevoegde offerte Keppel Media 
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Dekkingsplan 
 
Eigen bijdrage per dorp/wijk

5
: € 5000,-  €  20.000,00 (31%) 

Eigen bijdrage VKK Gelderland:  €    2.000,00 (3%) 
Subsidie provincie Gelderland   €  42.964,50 (66%) 
    ------------------------------------------- 

     € 64.964,50 (100%) 

 
 

                                                      
5
 Zie intentieverklaringen 


