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1. Inleiding  
 
De dorps- en wijkgerichte aanpak valt onder prestatieveld 1 van de WMO: ‘bevorderen van de sociale 
samenhang in en leefbaarheid van dorpen en wijken’ en valt daarmee onder de bredere paraplu van 
het (concept) WMO-beleidsplan Gemert-Bakel 2012-2015. De dorps- en wijkgerichte aanpak is niet 
nieuw. In het verleden zijn er binnen de gemeente Gemert-Bakel verschillende initiatieven gestart om 
de dorps- en wijkgerichte aanpak een impuls een te geven. Veel initiatieven zijn daarbij succesvol 
gebleken, anderen niet. Het project: ‘Dorps- en wijkondersteuning’ als opvolger van het project 
‘Wijkantenne’ is een voorbeeld van een succesvol project. Een belangrijke uitkomst van dit project is 
dat voor alle zes dorpskernen binnen de gemeente een dorpsondersteuner is aangesteld. De 
dorpsondersteuner vormt het aanspreekpunt bij zorgvragen die niet direct medisch van aard hoeven 
zijn of betrekking hoeven hebben op professionele hulp.  
 
De dorpsondersteuners vormen de basis voor de (door)ontwikkeling van de van de dorps- en 
wijkaanpak. Dorps- en wijkgerichte aanpak is een manier om de samenleving te ondersteunen in de 
omslag tot verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Een belangrijke impuls voor de opzet van 
het wijkgericht werken is de aanstelling van drie dorpsondersteuners voor de drie wijken in Gemert per 
1 april 2012. Het is van belang dat alle dorpsondersteuners beschikken over een duidelijk kader op 
basis waarvan zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om hun werkzaamheden en de dorps- en 
wijkgerichte aanpak in het algemeen te kunnen borgen is het van belang om hier als gemeente samen 
met professionele instellingen en het maatschappelijk middenveld1 goede afspraken over te maken. 
Deze beleidsnotitie kan dan ook het best gezien worden als een systeemnotitie en gaat over: ‘hoe 
regelen we dit als gemeente en professionele instellingen in het veld?’ De beleidsnotitie helpt de 
gemeente en partijen om nadere afspraken te maken op beleids- en uitvoeringsniveau. Het 
belangrijkste principe wat aan de notitie ten grondslag ligt is de vraag van de burger die organisaties 
met elkaar moet verbinden.  
 
Deze beleidsnotitie geeft een richting, zet een koers uit. Dit wil echter niet zeggen dat deze koers 
onderweg niet bijgesteld kan worden. Sterker nog: op basis van de ervaringen die heden in de 
toekomst worden opgedaan zal de notitie bijgesteld moeten worden. De notitie probeert de 
werkelijkheid te vangen, echter de praktijk blijkt altijd weerbarstiger. Centraal binnen de dorps- en 
wijkgerichte aanpak staat de burger met zijn/haar wensen en behoeften. Op basis hiervan zal de 
dorps- en wijkgerichte aanpak in de toekomst meer vorm krijgen. Hier is vooraf geen ‘blauwdruk’ voor 
op te stellen. De gemeente Gemert-Bakel zal in samenwerking met burgers, het maatschappelijk 
middenveld en professionele instellingen uit moeten vinden welke koers het beste gevaren kan 
worden. Dit raakt het spanningsveld van enerzijds de visie/ koers uit willen zetten en anderzijds de 
dorps- en wijkgerichte aanpak van onderop willen laten ontstaan.  
 

2. Situatiebeschrijving  
De gemeente Gemert-Bakel kenmerkt zich door een sterke sociale samenhang. Het dorpse karakter 
en het rijke verenigingsleven zijn zaken waar we in Gemert-Bakel trots op zijn. Ook de sociale 
samenhang en het ondernemerschap zijn diep geworteld in de Gemert-Bakelse gemeenschap.  
 
Vanuit de kleinschalige dorpsgemeenschap zijn in het verleden veel afhankelijkheidsrelaties ontstaan 
omdat wonen en werken in dezelfde omgeving plaatsvonden. Veel van die historisch sociale structuur 
die Gemert-Bakel kenmerkt is aan het desintegreren. De dorpelingen zijn mobieler geworden. Zo 
is het veel normaler geworden om ergens anders te werken dan waar je woont . Per saldo is 
bijvoorbeeld zorg verlenen van kinderen aan vergrijzende ouders moeilijk te regelen wanneer men niet 
meer bij elkaar in de buurt woont. Die toenemende mobiliteit zorgde voor een flexibele inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt én meer welvaart. Inwoners zijn ondertussen meer gaan leunen op de overheid en 
zorg- en hulp verlenende instanties. Die geïnstitutionaliseerde diensten o.a. voor hulp, zorg en 
uitkering worden inmiddels ervaren al een onvervreemdbaar verworven recht. Nu dat onbetaalbaar 
dreigt te worden en tegelijkertijd de sociale cohesie wegsmelt is het tijd voor een tegenbeweging. Dit 
vergt een cultuuromslag in het denken niet alleen bij de burgers, maar ook bij de gemeente, 
professionele instellingen en het maatschappelijk middenveld.  

                                                   
1 Het geheel van vrijwillige organisaties die geen onderdeel van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en niet 
op familie- of vriendenbanden berusten. 
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Wij kiezen voor zelfredzame wijken en dorpen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en waar zij in staat gesteld worden om mee te doen aan de samenleving. Hierbij staat 
eigen verantwoordelijkheid, regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid nemen ten opzichte 
van elkaar (sociale betrokkenheid) voorop. De gemeente stimuleert en faciliteert daar waar het nodig 
is en waar het kan.  
 
De (dubbele) vergrijzing is al gestart en ook een krimp van de bevolking wordt verwacht. Gemert-
Bakel beschikt in de hele gemeente over een goed voorzieningenaanbod. Wanneer de krimp en de 
vergrijzing doorzet kunnen we de bestaande voorzieningen aanpassen. Er hoeven geen nieuwe 
voorzieningen te worden gerealiseerd.  
 
De komende periode zullen we echter ook moeten investeren in mensen. We hebben al een 
steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar we willen ook in de 6 kernen en in de 3 wijken van 
Gemert de kansen benutten die de inzet van dorpsondersteuners ons biedt. De dorpsondersteuners 
ondersteunen de informele netwerken en lokale steunsystemen. De verwachting is door zaken lokaal 
goed in te richten dat de gemeente het beschikbare geld in kan zetten voor de burgers die dat echt 
nodig hebben. 
 
We willen tevens dat de professionele organisaties zorgen voor een goede lokale uitvoering en 
afstemming. Door te werken met 6 kernen en de drie wijken van Gemert (zie Wijkindeling Gemert) is 
de juiste schaal voor handen om dit te realiseren. Binnen deze 9 eenheden wil de gemeente de 
komende tijd dan ook sterk inzetten op de dorps- en wijkgerichte aanpak.  
 
 

3. Dorps- en wijkgericht werken 
 
 
3.1 Definitie dorps- en wijkgericht werken 
 
“Dorps- en wijkgericht werken is een gebiedsgerichte manier van werken waarbij de gemeente, samen 
met de dorps- en wijkbewoners, het maatschappelijk middenveld en professionele organisaties 
nadenkt over en uitvoering geeft aan de aanpak van zaken met betrekking tot wonen, welzijn, zorg en 
participatie in de directe leefomgeving. Daarbij moet het vraaggericht en integraal werken worden 
verbeterd, evenals de betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving. Dit krijgt vorm binnen de 
(deels) bestaande structuren van: dorpsraden, wijk-/buurtplatforms, wijkteams, dorpsondersteuners.” 
 
  

3.2 Doelstelling dorps- en wijkgericht werken 
Dorps- en wijkgericht werken is een manier van werken op een kleinschalig niveau waarbij - door de 
betrokkenheid van burgers - een meer sociaal en doelgerichte aanpak ingezet kan worden. Wanneer 
de sociale betrokkenheid wordt gestimuleerd en mensen nog meer bereid zijn wat voor elkaar te 
kunnen betekenen, worden de belemmeringen weggenomen om maatschappelijke vraagstukken/ 
problemen in dorp/wijk op te pakken. Achterliggende gedachte hierbij is: “Op weg naar zelfredzame 
wijken en dorpen met maximale burgerparticipatie!” Er wordt gestimuleerd om zelf te handelen en niet 
af te wachten waardoor de afhankelijkheid van geïnstitutionaliseerde hulp kleiner wordt. 
 
Subdoelen van het dorps- en wijkgericht werken zijn; 
- Interactie; bevorderen grotere betrokkenheid inwoners bij hun woonomgeving en stimuleren 

onderlinge betrokkenheid (burgerparticipatie, actief burgerschap).  
- Evenwicht; verbeteren afstemming gemeentelijke dienstverlening op behoeften in dorpen en 

wijken (vraaggericht werken); 
- Integraliteit; verbeteren afstemming van maatregelen vanuit alle dorps- en wijkgerelateerde 

partijen (integraal werken); 
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3.3 Dorps- en wijkgericht werken in relatie tot leefbaarheid  
Leefbaarheid wordt versterkt wanneer wordt geïnvesteerd in de pijlers: mensen, ruimte en middelen 
(telos-driehoek), waardoor een duurzaam evenwicht kan ontstaan. Vanuit het WMO-beleidsplan 2012-
2015 wordt gefocust op de pijler: mensen. Hierbinnen staat de driehoek: Wonen, Welzijn/Zorg en 
Participatie (werk en activering) centraal. Uitgangspunt binnen het nieuwe WMO-beleid is dat al onze 
inwoners mee kunnen doen in de samenleving en daadwerkelijk meedoen (maximale 
burgerparticipatie). Willen we dit bereiken, dan moeten we zorgen dat de driehoek Wonen, 
Welzijn/Zorg en Participatie in balans is. Dat betekent dat de verschillende thema’s integraal op elkaar 
moeten worden afgestemd in een integrale aanpak. Dit vormt een belangrijke basis voor de dorps- en 
wijkgerichte aanpak.  
 

 
 

Figuur: Telos - driehoek wonen, zorg/welzijn en participatie  
 
Niet alleen de driehoek Wonen, Welzijn/Zorg en Participatie moet in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor 
de totale Telos-driehoek. Het dorps- en wijkgericht werken richt zich niet alleen op de pijler: mensen, 
maar richt zich ook op de pijlers: ruimte en middelen. Alle drie de pijlers moeten van voldoende niveau 
zijn én in balans met elkaar om van een leefbare omgeving te kunnen spreken. Voor alle pijlers geldt 
dat burgers, het maatschappelijk middenveld (professionele instellingen en verenigingen), de 
gemeente en het bedrijfsleven samen het uiteindelijke resultaat voor de leefbaarheid bepalen.  
 

3.4 Dorps- en wijkgericht werken in relatie tot zelfredzaamheid/ actief burgerschap  
Gemeente Gemert-Bakel wil toe naar ‘zelfredzame wijken en dorpen met maximale burgerparticipatie’. 
We willen dus toe naar een actieve samenleving, waar iedereen zoveel mogelijk zijn leven vorm kan 
geven naar eigen inzicht en zelfredzaam is. Een dergelijke gemeenschap ontstaat niet uit zichzelf. Het 
is van belang dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Investeren in sociale verbanden, van 
sportclub tot fanfare, van wijkvereniging tot jongerenclub en van zelforganisatie tot vrijwilligers in en 
om de zorg, is van enorme waarde voor onze gemeente in het algemeen en haar kwetsbare inwoners 
in het bijzonder. De dorps- en wijkgerichte aanpak vormt hierin een stimulans. We hopen hiermee te 
komen tot een sociaal dorp, waar het prettig leven is omdat iedereen er onderdeel kan zijn van sociale 
verbanden, zich er thuis voelt en meedoet. Het betekent dat we mantelzorg in de kring van familie, 
vrienden en bekenden volop zullen ondersteunen. En het betekent dat we willen werken aan een 
gemeente waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt 
voor ons als gemeente. Dat geldt voor onze burgers die voor zichzelf of voor anderen zorgen. En het 
geldt voor de organisaties – ook de professionele en commerciële – die in deze gemeente actief zijn.  
 

3.5 Stand van zaken dorps- en wijkgerichte aanpak 
De ontwikkeling van het dorps- en wijkgericht werken heeft de afgelopen paar jaar veel aandacht 
gehad. In de dorpen Handel, Elsendorp, De Rips, Milheeze, Bakel en De Mortel functioneren 
dorpsraden. Ook is gestart met de opzet van de leefbaarheidagenda die per dorp/wijk als instrument 
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gebruikt zal worden om als dorp/wijk en gemeente afspraken met elkaar te maken over de uitvoering 
van samenhangende dorps- en wijkgerichte projecten. Ieder dorp/wijk heeft ook een 
dorpsondersteuner die concreet alle hulpvragen van burgers en verenigingen op het gebied van 
welzijn en zorg begeleidt. De dorpsondersteuner komt uit het dorp/wijk, heeft een belangrijke 
signaalfunctie en kent het formele/professionele en informele netwerk van het dorp. 
 
In het concept WMO-beleidsplan 2012-2015 is de ambitie uitgesproken om het dorps- en wijkgericht 
werken nadere invulling te geven. Hier geldt dat de bestaande dorps- en wijkstructuren waar nodig 
worden uitgebouwd en doorontwikkeld. In deze notitie worden de kaders voor dorps- en wijkgerichte 
aanpak op hoofdlijnen beschreven.  
 

4. Kaders/ uitgangspunten 
De dorps- en wijkgerichte aanpak staat niet op zichzelf. De dorps- en wijkgerichte aanpak, zoals de 
gemeente Gemert-Bakel die voorstaat, is gebaseerd op: 
- Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: (dubbele) vergrijzing, krimp… 
- 3 transities: decentralisatie AWBZ, Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg 
- 4jaren WMO-beleidsplan 2012-2015 (concept) 
- Visie-/kaderdocument burgerparticipatie 
- Bezuinigingstaakstellingen (grenzen aan de verzorgingsstaat)  
 
Op basis hiervan kunnen belangrijke uitgangspunten voor het dorps- en wijkgericht werken 
geformuleerd worden.  
 
� Maximale burgerparticipatie - Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee! 

We streven naar een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zijn eigen leven vorm kan geven 
en zelfredzaam is. Dit betekent dat mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, hierin worden 
ondersteund; er wordt ingezet op empowerment2. We verwachten ook dat de burger een actieve 
bijdrage levert aan de maatschappij. De burger krijgt daarom ruimte om eigen initiatieven te ontplooien 
en speelt een rol bij de beleidsvorming.  
 
� Wederkerigheid  

De WMO gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. De 
relatie tussen burger en gemeente wordt hiermee meer wederkerig. Wanneer mensen een uitkering 
ontvangen of in verband met hun beperking ondersteuning krijgen, wordt samen met hen bekeken 
naar wat ze voor hun dorp/ wijk zouden kunnen betekenen. Hierbij wordt uitgegaan van de 
mogelijkheden die mensen hebben. In het kader van de Wet werken naar vermogen is dit principe 
minder vrijblijvend. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen de hele dag thuis zitten. 
Als mensen niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, wordt van ze verwacht dat ze zich 
inzetten als vrijwilliger. Het principe van wederkerigheid wordt breed ingezet en geldt niet alleen voor 
mensen die ondersteuning krijgen. Van iedereen in de samenleving wordt actief burgerschap 
verwacht.  
 
� De gemeente voert beleidsregie op de driehoek zorg/welzijn-wonen-participatie. 

De dorps- en wijkgerichte aanpak willen we lokaal inrichten binnen de 6 dorpen en 3 wijken. Daarmee 
is lokaal nog geen integrale benadering van onze inwoners gerealiseerd. De komende periode moeten 
de activiteiten op elkaar worden afgestemd in een integrale aanpak. In deze integrale aanpak staan de 
volgende thema’s centraal: welzijn/ zorg; wonen; participeren (werk en activering). De afgelopen 
periode hebben we geleerd dat deze thema’s in balans moeten zijn, wanneer we  willen dat al onze 
inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Ook op basis van de decentralisatie van de AWBZ, de 
Jeugdzorg en de wet Werken naar Vermogen krijgen gemeenten de taak een integrale aanpak te 
maken op bovenstaande onderwerpen. In dit kader ontstaat een  toenemende relevantie om 
samenwerking aan te gaan op regionaal (Peelregio en SRE) en provinciaal niveau, maar ook met 
private organisaties, zoals: zorgverzekeraars en zorgverleners. De gemeente behoudt echter haar 
regierol op lokaal niveau voor de driehoek zorg/welzijn-wonen-participatie. Daarbij geldt “lokaal 
organiseren wat lokaal kan en opschalen naar (sub)regionaal/ provinciaal/ landelijk of europees 
niveau daar waar nodig.” 

                                                   
2 Empowerment is het versterken van de capaciteiten van mensen om meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en 
daar verantwoordelijkheid voor te nemen.  
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� De gemeente voorziet in een sobere en doelmatige dienstverlening; professionele inzet wordt 

tot een minimum beperkt.  
De gemeente zet het geld in waar de noodzaak het hoogst is. Het in stand houden van voorzieningen 
is geen doel op zich. Daar waar zorgvragers of hulpbehoevenden kwetsbaarheden hebben, zullen 
informele netwerken worden aangeboord om zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht en 
mogelijkheden. Professionele inzet vanuit het formele netwerk moet zo min mogelijk worden ingezet. 
Professionele instellingen bekijken op basis van lokale wensen en behoeften welke vraaggerichte 
activiteiten er opgezet worden en welke algemene voorzieningen gerealiseerd moeten worden.  
 
� De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  

In een tijd van bezuinigingen wordt nog kritischer gekeken naar wat er nodig is. Met het oog op de 
toekomst en wetende dat er sprake is van een geldtekort moeten we waarborgen dat er in elk geval 
voldoende geld is voor de meest kwetsbare groepen3. De financiële lasten zullen daarom ook zo 
verdeeld worden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.   
 
� Partijen leveren vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid hun bijdrage.  

Het werken aan zelfredzame dorpen en wijken vraagt om een integrale en doelgerichte aanpak waarin 
alle partijen vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. De kernpartners 
werken nauw samen waardoor de bijdragen met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We 
ondersteunen samenwerking, proberen zaken niet naast elkaar en dubbel te organiseren en 
gebruiken zo min mogelijk structuren om heldere afspraken te maken. Resultaten, verwachtingen en 
budget zijn vooraf vastgelegd. 
 
� De gemeente zet in op sterke informele en formele netwerken. 

In de dorpen en wijken wordt lokaal georganiseerd; samen met de inwoners, het maatschappelijk 
middenveld en professionele instellingen zorgt de gemeente voor sterke informele en formele lokale 
netwerken. Overleggen worden zo minimaal mogelijk gehouden. Erop af! Geen zaken overdoen die al 
goed zijn en warme overdracht waar dit noodzakelijk is.  
 
� Het voorzieningenniveau staat! 

De gemeente investeert (MFA’s) en heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het 
voorzieningenniveau van de gemeente. Het is jammer als gebouwen niet optimaal benut worden, 
daarom worden gebouwen en instellingen in de dorpen en wijken beschikbaar gesteld voor activiteiten 
van de inwoners.  
 

5. Rollen, taken en verantwoordelijkheden  
Aan de hand van onderstaande figuur is in kaart gebracht hoe de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende actoren/ (doel)groepen binnen het dorps- en wijkgericht 
werken zich tot elkaar verhouden.  

                                                   
3 Kwetsbare doelgroepen zijn de groepen mensen waarvan bekend is of die zelf aangeven moeite te hebben om op eigen 
kracht te participeren in de samenleving.  
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Formele 
netwerk 

Informeel 
netwerk 

Bewoner(s) 

Beleids- en 
uitvoeringsregie 

Wijkteam 

Dorpsraad en  wijk-
/buurtplatforms 

Dorpsondersteuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Bewoner(s) 
In toenemende mate wordt van burgers verwacht dat zij hun rol als dorps- of wijkbewoner actief 
invullen. Enerzijds is het belangrijk dat burgers de regie voor hun leven in eigen hand (kunnen) 
nemen, anderzijds wordt ook verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun 
leefomgeving nemen. Voor burgers is dit laatste niet altijd vanzelfsprekend.  
De dorpsraad of wijk-/buurtplatform vormt een belangrijke partij aangezien zij dicht bij de bewoners 
staan en zij deze ook kunnen betrekken activeren. Zij hebben een brugfunctie tussen enerzijds de 
gemeente en anderzijds de bewoners van de kern.  
Wat betreft de zelfredzaamheid ligt er een belangrijke rol voor de dorpsondersteuners die op basis van 
individuele casuïstiek mensen met elkaar in contact brengen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de 
sociale kringen van mensen (familie, vrienden, buurt, kennissen), voordat de casuïstiek wordt 
opgeschaald naar georganiseerde structuren binnen het informele en eventueel het formele netwerk. 
Uitgangspunt daarbij is dat professionele inzet vanuit het formele netwerk zo min mogelijk moet 
worden ingezet. Dit neemt niet weg dat er voldoende aandacht moet blijven voor een deel van 
kwetsbare doelgroepen die wellicht altijd professionele hulp nodig hebben.  

5.2 Informeel netwerk 
Het informeel netwerk bestaat uit de georganiseerde burgers. Partijen/ organisaties binnen het 
informele netwerk staan het meest dicht bij de individuele burger. Dit zijn dan ook de belangrijkste 
partijen als het gaat om: signalering, het luisterend oor en de eerste helpende hand. In het kader van 
de drie transities wordt de komende tijd meer ingezet op informele zorg. Informele zorg heeft een 
preventieve werking op de zwaardere formele zorg. Het is hierbij van belang om aan te sluiten bij de 
schaal en behoefte. Als informele zorg op kleine schaal een succes is, breidt dit zich al snel uit.  
Partijen binnen het informele netwerk zijn:  
- dorpsraden en wijk-/buurtplatforms 
- buurtcoördinatoren/ gezinscoaches/ sleutelfiguren in de wijk  
- vrijwilligerswerk en mantelzorg 
- verenigingen en organisaties:  

o buurt- en sportverenigingen 
o seniorenvoorlichters 
o organisaties als: KBO en de Zonnebloem 

 

5.2.1 Dorpsraden 
Bij het dorps- en wijkgericht werken, spelen dorpsraden een belangrijke rol in de brugfunctie tussen de 
gemeente en haar inwoners. De dorpsraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de 
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inwoners van het eigen dorp op het gebied van leefbaarheid (en identiteit) in de brede zin van het 
woord. De raden fungeren ook als klankbord voor de gemeente en als spreekbuis voor de wensen, 
meningen en adviezen uit het dorp. Tenslotte is de dorpsraad een initiator en organisator waarmee 
het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de sociale samenhang in het dorp 
(zie ook profiel dorps- en wijkraden). De gemeente ondersteunt de dorpsraden in financiële zin en 
heeft binnen de ambtelijke organisatie een aandachtsfunctionaris aangesteld om de onderlinge 
communicatie en samenwerking te bevorderen.  
Elke dorpsraad heeft een werkgroep zorg opgericht die een voor het dorp de verbeteragenda opstelt 
voor het dorp en probeert deze te realiseren. In het streven naar zelfredzame wijken en dorpen spelen 
de werkgroepen Zorg een belangrijke rol. De inhoudelijke ondersteuning van de dorpsondersteuners 
is namelijk in handen van deze werkgroepen. 

5.3.2 Wijk-/buurtplatforms 

In de wijken van Gemert kunnen we niet terugvallen op een bestaande structuur, die dezelfde functie 
vervult als de dorpsraden in de kleine kernen. Om de betrokkenheid van de wijkbewoners en de 
sociale cohesie in de wijken te bevorderen zullen we op straat-/buurtniveau, themagericht met 
vraagstukken/initiatieven aan de slag gaan. Hierbij willen we als zich een geschikt onderwerp 
voordoet, gebruik maken van bestaande buurtverenigingen en sleutelfiguren (zoals de 
buurtcoördinatoren uit het voormalige project Integraal Buurt Beheer). Ook het wijkteam en de 
dorpsondersteuner zijn op de hoogte van de onderwerpen die op buurtniveau besproken worden. 
Belangrijk is dat mensen worden verbonden. Alleen wanneer mensen elkaar kennen, kunnen ze iets 
voor elkaar betekenen en kan hulp ook in kleine logische structuren gegeven worden. De 
participatiegraad zal hierdoor naar verwachting toenemen en daarmee wordt ook de afstand tussen 
burgers en gemeente en andere professionele instellingen verkleind. Hierdoor zal er meer draagvlak 
ontstaan. Op deze manier zal een wijk-/buurtplatform zich ook kunnen ontwikkelen richting een groter 
geografisch gebied en kan een wijk-/buurtplatform ontstaan. Dit zal een proces van lange adem zijn, 
waar de dorpsondersteuners in de wijken een belangrijke rol in kunnen vervullen. 
De hierboven beschreven middle-down opzet van wijk-/buurtplatforms kan worden gestimuleerd door 
de inzet van een interactieve website (i.s.m. politie, woningcorporatie, welzijnsinstellingen en andere 
organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld), gericht op het dorps- en wijkgericht werken. 
Inwoners kunnen zich via een link/ sociale media aanmelden en ontvangen de voor hen relevante 
dorps-/wijkgebonden informatie. Dorps- en wijkinwoners worden op die manier gestimuleerd om zelf 
hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen leefomgeving te nemen.  
 

5.3 Formeel netwerk  
De komende tijd zetten we via de dorps- en wijkgerichte aanpak in om de professionele inzet tot een 
minimum te beperken. De gemeente heeft in die opgave de regierol en werkt nauw samen met andere 
professionele instellingen, zoals de woningcorporatie, de politie, het re-integratiebedrijf, de zorg-
/welzijns-/ jongereninstellingen, justitie, het bedrijfsleven, scholen, en WMO-loket (ook gemeente) die 
samen het formele netwerk vormen.  
Op basis van de wensen en behoeften vanuit een dorp of wijk worden professionele instellingen 
geacht om vraaggerichte activiteiten op te zetten en op basis daarvan te bepalen welke algemene 
voorliggende voorzieningen gerealiseerd moeten worden.  
 

5.3.1 Wijkteams  

Op dit moment functioneren al een aantal wijkteams in de dorpen van Gemert. De gemeente geeft 
LEV/impuls de opdracht om binnen alle 9 eenheden wijkteams op te zetten. Kernpartners in de 
wijkteams zijn gemeente (WMO-consulent, woningbouwcorporatie Goed Wonen, maatschappelijke 
organisaties LEV-impulsgroep, de dorpsondersteuners en politie; buurtbrigadier). Afhankelijk van de 
agenda kunnen andere partners uitgenodigd worden, zoals de huisarts. 
De kernpartners stemmen gestructureerd en regelmatig af over de ontwikkeling van het dorps- en 
wijkgericht werken algemeen en de afzonderlijke wijken/dorpen in het bijzonder. Er worden projecten 
en onderwerpen besproken die op wijkniveau spelen en er vindt inhoudelijke en procesmatige 
afstemming plaats tussen de verschillende betrokken partners. LEV-impulsgroep neemt het initiatief 
om een overleg te organiseren waarbij de kernpartners worden uitgenodigd. Er wordt hierbij naar een 
verbinding gezocht met andere netwerkoverleggen, zoals die van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Het wijkteam faciliteert, stimuleert en informeert de dorpsraden/buurtplatforms, dorpsondersteuners en 
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dorps-/wijkbewoners. Voor de gemeente vervult het wijkteam een signalerende en adviserende functie 
(zie ook profiel wijkteam). 
 

5.4 Dorpsondersteuners 
De dorpsondersteuners zijn de coördinerende en ondersteunende sleutelfiguren uit de/het betreffende 
wijk/dorp. Zij hebben een bekend gezicht en zijn vertrouwenspersoon. Ze maken de verbinding tussen 
het formele en het informele netwerk. De dorpsondersteuners denken vanuit mogelijkheden dicht bij 
de burger of hulpvragen en werken niet bureaucratisch. De opdracht voor de dorpsondersteuners is 
het opzetten of verbeteren van het informele netwerk in de wijk en de samenwerking van dit informele 
met het formele netwerk (wijkteam). Daarnaast kijkt hij/zij bij individuele zorgvragen naar de vraag 
achter de vraag en samen met de hulpvrager zoekt hij/zij naar een oplossing in de buurt die het 
goedkoopst compenserend is voor de beperking die de hulpvrager ondervindt bij de zelfredzaamheid 
en het meedoen in de samenleving. Hierbij wordt eerst gekeken naar de ondersteuning die het eigen 
sociale netwerk (familie vrienden, kennissen, vrijwilligers) van de hulpvrager kan bieden alvorens er 
een beroep gedaan wordt op professionele ondersteuning. Op deze manier wordt ook geïnvesteerd in 
de (zorg)relatie met familie, vrienden en buurt-/wijkbewoners. Hieruit ontstaan dan weer wederkerige 
relaties waardoor de sociale samenhang toe neemt (zie ook profiel van dorpsondersteuner).  
De dorpsondersteuners zijn organisatorisch ondergebracht bij de LEV-impulsgroep. De LEV-
impulsgroep zal de dorpsondersteuners inhoudelijk en organisatorisch aansturen. LEV-impulsgroep 
krijgt met de dorps-/ en dorpsondersteuners een directe ingang in het informele netwerk van het dorp 
of de wijk. Indien er een samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden wordt afgesloten is er de 
mogelijkheid tot inhoudelijke aansturing vanuit het dorp. De kleine kernen (Elsendorp, Handel, De 
Mortel, De Rips en Milheeze) hebben aangegeven dat ze aansluitend op de bestaande dorpscultuur 
en participatiegraad de autonomie in aansturing  van de dorpsondersteuner willen waarborgen 
(bottom-up). In de wijken kan deze aansturing – bij het nog ontbreken van wijkraden/-platforms - 
centraler plaatsvinden (middle-down benadering bijv. vanuit het wijkteam). Met name bij de 
dorpsondersteuners is het van belang dat er sprake is van een goede coaching. Vanwege het nog 
ontbreken van een sterke sociale samenhang in de wijken zal deze rol voor de betreffende 
dorpsondersteuners ook neergelegd worden bij LEV-impulsgroep.  
 

5.5 Beleids- en uitvoeringsregie 

5.5.1 Beleidsregie: gemeente 

Bij tal van maatschappelijke thema’s heeft de gemeente steeds vaker een regierol te vullen. Dit geldt 
ook voor de dorps- en wijkgerichte aanpak. Vandaar dat de gemeente steeds meer aandacht geeft 
aan beleidsregie. De gemeente hanteert hiervoor een schematisch model. Deze is in feite toepasbaar 
op iedere beleidsproces. Het is essentieel dat we de noodzakelijke dynamiek realiseren. Alleen een 
goede samenwerking tussen bestuur (college), ambtelijke organisatie en strategisch partners4 zorgt er 
voor dat de gewenste resultaten gerealiseerd worden. De gemeente bepaalt de financiële en 
inhoudelijke kaders. Van daaruit maakt de gemeente afspraken met de (strategische) partners over de 
uitvoering en de te bereiken resultaten. De gemeente verwacht van haar partners voorstellen over de 
wijze waarop prioriteiten moeten worden gesteld. Vervolgens wordt daarop een formeel besluit 
genomen. Op basis van de periodieke rapportages laten professionele partners zien de uitvoering op 
adequate wijze te hebben ingericht. Hiervoor zetten we steviger in op de afspraken in de BCF-
contracten (beleidsgestuurde contractfinanciering). Concreet houdt dit in dat de gemeente niet meer 
sturend is in processen maar vooraf duidelijk de kaders aangeeft waarbinnen de partners het zelf met 
elkaar moeten inrichten. De gemeente blijft wel betrokken als klankbord om in een vroeg stadium te 
kunnen signaleren of de resultaten van de samenwerking passen in het beeld dat de gemeente en 
professionele partners hierbij hebben. De gemeente zal hiertoe in eerste aanzet ook het voortouw 
nemen, door in overleg met kernpartners te sturen op een gezamenlijke visie en aanpak.  
De leefbaarheidsagenda als procesinstrument vormt daarbij een goed hulpmiddel om de dorps- en 
wijkgerichte aanpak te stimuleren. Een belangrijke stap binnen het werken met 
leefbaarheidsdagenda’s is het opstellen van een visie, die later vertaald wordt naar concrete projecten 
(zie stappenplan leefbaarheidsagenda). Door hier samen met professionele organisaties en dorps-
/wijkinwoners mee aan de slag te gaan zal de dorps- en wijkgerichte aanpak worden bevorderd. De 

                                                   
4 Strategische partners zijn organisaties waarmee de gemeente samenwerkt aan gezamenlijke strategische doelen (incl. 
implementatie en verankering). Daarbij wisselen partijen onderling kennis, capaciteit en eventueel middelen uit.  
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voortgang van (deel)projecten binnen de leefbaarheidsagenda en de zaken die de afstemming 
betreffen tussen de gemeente, inwoners en professionele instellingen en het maatschappelijk 
middenveld worden in één overleg en in gezamenlijkheid besproken.  

5.5.2 Uitvoeringsregie LEV/impuls 

Wanneer er sprake is van strategische partners is er overeenstemming over de kaders en worden 
deze niet meer ter discussie gesteld. De gemeente wil hetzelfde als de strategische partner(s) en in 
gezamenlijkheid concentreren de gemeente en de partners zich alleen nog op de wijze waarop het 
gerealiseerd kan worden (uitvoeringsregie). De strategische partner neemt daarbij de uitvoeringsregie 
op zich en zorgt voor de juiste inrichting van de uitvoering met de partners. Indien zaken niet 
uitvoerbaar blijken binnen de inhoudelijke en financiële kaders zorgt de strategische partner voor een 
voorstel tot inhoudelijke aanpassing. De financiële kaders worden niet verruimd. Deze methodiek past 
binnen de beleidgestuurde contractfinanciering (BCF-contract) en is ook toepasbaar op de dorps- en 
wijkgerichte aanpak waar het accent ligt op de lokale inrichting en inbedding van zowel het informele 
als het formele netwerk.  
De uitvoeringsregie die op de dorps- en wijkgerichte aanpak dient plaats te vinden leggen we neer bij 
de LEV-impulsgroep. Over de inzet heeft de gemeente afspraken opgenomen in het BCF-contract met 
LEVgroep.Met deze strategisch partner is overeenstemming over de kaders van de dorps- en 
wijkgerichte aanpak. LEV-impulsgroep zorgt voor de juiste inrichting van de uitvoering met de 
partners. De daadwerkelijke lokale inrichting van de uitvoering ligt bij de professionele instellingen.  
Tussen de gemeente (beleidsregie) en LEV-impulsgroep (uitvoeringsregie) zal regelmatig en 
veelvuldig contact plaatsvinden. Er wordt bekeken waar kansen versterkt kunnen worden. Indien 
zaken niet uitvoerbaar blijken binnen de inhoudelijke en financiële kaders zorgt de strategische 
partner voor een voorstel tot inhoudelijke aanpassing. LEV-impuls beschikt immers over de benodigde 
expertise.  
 

 
Figuur: Beleids- en uitvoeringsregie 

 

6. Werkwijze 

6.1 Dorps- en wijkgericht werken algemeen  
Onderliggende beleidsnotitie is kaderstellend en geeft richting aan de dorps- en wijkgerichte aanpak 
zoals de gemeente die in samenwerking met professionele instellingen, maatschappelijk middenveld 
en burgers vorm geeft. Aangezien het binnen de dorps- en wijkgerichte aanpak draait om de lokale 
inbedding is het van belang ons de komende periode te richten op concrete uitwerking. In het najaar 
van 2012 zal er daarom een brede werkconferentie worden opgezet. Hiervoor worden professionele 
instellingen, het maatschappelijk middenveld en burgers voor uitgenodigd. Een uitvoeringsplan waarin 
nadere afspraken worden opgenomen over; organisatie, planning, communicatie en financiering zal 
daar een belangrijke uitkomst van zijn.  
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6.2 Lokale inbedding dorpen en wijken 
De afgelopen jaren is al veel in – met name de dorpsgerichte aanpak - geïnvesteerd. In alle 
dorpskernen van Gemert-Bakel zijn dorpsraden en dorpsondersteuners actief en er is gestart met de 
opzet van de leefbaarheidagenda. De dorpsstructuren zullen de komende jaren worden gerespecteerd 
en daar waar nodig uitgebouwd en doorontwikkeld. Ook zal ingezet worden op een versterking van de 
samenwerking met dorpsraden. Ten aanzien van met name het wijkgericht werken is nog extra 
inspanning nodig. Om het wijkgericht werken te ontwikkelen zullen er een aantal stappen gezet 
moeten worden.  
 
� Start dorpsondersteuners 
In het eerste kwartaal van 2012 zijn dorpsondersteuners aangesteld voor de drie wijken van Gemert. 
De start (1 april 2012) van de werkzaamheden van de dorpsondersteuners in Gemert wordt benut als 
momentum om de wijkgerichte aanpak binnen Gemert zichtbaar te maken. Het is een uitstekende 
aanleiding om de pers op te zoeken om de communicatie er over te starten en de bewoners uit te 
nodigen aan te sluiten. 
 
� Opstellen leefbaarheidagenda 
Kort daarna sluiten we ambtelijk aan met de leefbaarheidagenda om in gesprek te gaan met de 
inwoners uit de wijk over verschillende thema’s. De leefbaarheidsagenda: 

- is een uitvoeringsprogramma per dorp/wijk;  
- is opgesteld ism inwoners, het maatschappelijk middenveld, professionele instellingen en de 

gemeente;  
- is de uitkomst van een afstemming tussen gemeentelijke kaders en wensen en behoeften 

dorp/wijk; 
- biedt duidelijkheid over ‘wie doet wat’ en ‘wie is waar verantwoordelijk voor’? 
- geeft weer met welke kosten er rekening gehouden moet worden;  
- is een integraal stuk – met thema’s gericht op de sociale, fysieke en economische pijlers.  

Het uiteindelijke doel van de leefbaarheidsagenda is het handhaven en mogelijk zelfs verbeteren van 
de sociale, fysieke en economische infrastructuur (zie stappenplan leefbaarheidagenda). Vanuit hier 
proberen we te komen tot de opzet van de wijk-/buurtplatforms.  
 
� Opzet informele netwerk in wijken 
De dorpsondersteuners gaan op zoek naar de hulpvraag en zorgbehoefte in de wijk. Tegelijkertijd 
moeten de dorpsondersteuners starten met het versterken van de bestaande netwerken en het 
informele netwerk in beeld proberen te krijgen. De sociale kaart van de gemeente Gemert-Bakel en de 
‘foto’ van de wijken (zie inventarisatierapportage dorpen en wijken Gemert-Bakel) vormen hier goede 
hulpmiddelen bij.  
 
� Opzet formele netwerk in wijken 
Daarnaast moet ook aandacht zijn voor de opzet van het formele netwerk binnen de wijken. Het 
organiseren van de wijkteams per wijk is een verantwoordelijkheid van LEV/impuls (uitvoeringsregie).  
De gemeente voert de beleidsregie in de dorps- en wijkgerichte aanpak en heeft daarmee de taak te 
zorgen dat professionele organisaties ook daadwerkelijk dorps- en wijkgericht gaan werken. Om te 
zorgen dat betrokken partijen zich in deze richting meebewegen, zullen er verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd worden, waarin wordt gebrainstormd over hoe deze aanpak binnen de 
werkwijzen van verschillende organisaties te borgen. Daar waar de gemeente met professionele 
instellingen een relatie heeft in het kader van beleidsgestuurde contractfinanciering  (of andere vorm 
van prestatieafspraken) wordt de dorps- en wijkgerichte aanpak daarin meegenomen. Extra aandacht 
is nodig voor de samenwerking tussen de gemeente en LEV-impulsgroep. Met deze organisatie zullen 
nadere afspraken over de invulling van de uitvoeringsregie worden gemaakt. Belangrijk daarbij is te 
kijken waar de beleidsregie stopt en de uitvoeringsregie begint.    
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Bijlage 1: Profiel dorpsraad 
 
Bij het dorps- en wijkgericht werken als vorm van burgerparticipatie spelen dorpsraden een belangrijke 
rol in de brugfunctie tussen de gemeente en haar dorpsbewoners. De dorpsraden behartigen de 
gemeenschappelijke belangen van de inwoners van het eigen dorp op het gebied van leefbaarheid 
(en identiteit) in de brede zin van het woord. Ook fungeren de raden als klankbord voor de gemeente. 
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2008 onderzoek gedaan naar het functioneren van de bestaande 
dorpsraden. Naar aanleiding van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het 
ontwikkelen van (het functioneren van) de bestaande dorpsraden. 
 
Definitie, functie en taken 
 
Onder een dorpsraad wordt een niet politiek gebonden club verstaan, bestaande uit eigen bewoners 
uit het dorp, die opkomt voor het algemene belang van het dorp. 
 
 
Om de leefbaarheid van het dorp te behouden of versterken vervult de dorpsraad de volgende functie 
en taken: 

� belangenbehartiger; 
� spreekbuis voor de wensen, meningen en adviezen uit dorp 
� initiator en organisator 

 
Condities 
In het onderzoek worden vijf universele condities aangegeven voor het optimaal functioneren van een 
dorpsraad, te weten: 

� vertegenwoordiging:  
het is belangrijk dat de dorpsraad bestaat uit inwoners die een (grotere) groep bewoners uit 
het dorp vertegenwoordigen. In de meest optimale situatie is het een representatie van alle 
inwoners van het dorp. Ook is het belangrijk dat de raad voldoende draagvlak heeft in het 
dorp; 
 

� onderwerpen:  
het is van belang dat de onderwerpen waarover de dorpsraad zich buigt, van algemeen 
belang van dat dorp zijn; 
 

� functioneren:  
het is belangrijk dat de dorpsraden politiek onafhankelijk functioneren. Zij zijn een schakel 
tussen gemeente en inwoners, maar de bewoners van dorp hebben eigen 
verantwoordelijkheden 
 

� samenwerking en communicatie: 
Een goede communicatie met zowel de gemeente, eigen inwoners en andere 
organisaties/instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid van het dorp, is van cruciaal 
belang. De raden moeten voor al deze partijen bereikbaar zijn en ze moet weten hoe de 
partijen bereikbaar zijn. 

 
Voorwaarden: 
De gemeente Gemert-Bakel erkent dorpsraden als het voldoet aan de voorwaarden: 

� een dorpsraad rechtspersoonlijkheid bezit;  
� de statuten aangeven met betrekking tot welk geografisch gebied de dorpsraad zijn 

activiteiten uitstrekt en dat het algemeen belang van de inwoners in dat gebied behartigd zal 
worden; 

� het bestuur of daartoe door de statuten aangewezen anderen minstens één maal per jaar een 
algemene openbare vergadering bijeen roepen;  

� in het gebied als bedoeld onder het tweede aandachtspunt nog geen dorpsraad erkend is; 
� het bestuur van de dorpsraad kan aantonen dat er draagvlak is voor hun handelen. 
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Bijlage 2: Profiel wijkteam 
 
Definitie, functie en taken 
 
Het Wijkteam is een afstemmend en samenwerkend team professionals, op uitvoeringsniveau 
werkzaam in een bepaald(e) dorp of wijk aan leefbaarheidonderwerpen zoals veiligheid, wonen, 
(maatschappelijke)zorg, beheer en onderhoud openbare ruimte en economie.  
(vertegenwoordigers in het wijkteam zijn in ieder geval de buurtbrigadier van politie, 
woningbouwcoöperatie, maatschappelijk werk, dorpsondersteuner en gemeente) 
 
 
In het wijkteam werken het welzijnswerk, de woningcorporatie, maatschappelijk werk,  
wijkverpleegkundigen, gemeente, politie en dorpsondersteuner in één team om het optimale antwoord 
te vinden voor en af te stemmen over ondersteuning van (kwetsbare) bewoners in de 3 wijken in 
Gemert en de overige 6 dorpen in Gemert-Bakel. Afhankelijk van de agenda kunnen andere partners 
uitgenodigd worden, zoals de huisarts. 
Het wijkteam bespreekt algemene ontwikkelingen in de wijk of het dorp. Daarnaast verbindt het 
wijkteam vragen en signalen van individuele burgers aan antwoorden op die vragen. Die antwoorden 
worden zo veel mogelijk teruggelegd naar de -directe omgeving van- mensen zelf, daarna naar 
informele verbanden en in laatste instantie zal er een aanbod van professionele partners voorgelegd 
worden. Een combinatie van die niveaus is ook mogelijk. Uitgangspunt is zelfredzame inwoners, 
wijken en dorpen.  
De professionele partners bieden per wijkteam idealiter een dienst die aanvullend is op wat ‘dichtbij de 
burger’ al aanwezig is op een schaal en vorm die aansluit bij de gestelde vraag. Professionele 
instellingen worden in wijkteams gedwongen om kleinschaliger en integraler te denken 
(dorps/wijkgericht). Opschaling van die burgervraag vindt plaats wanneer een zich herhalend patroon 
zichtbaar wordt. 
De dorpsondersteuner heeft een eigenstandige positie in het functioneren van het wijkteam. Zij/hij 
vervult een ‘vrije functie’ in de gemeenschap en pendelt tussen signalen en wijkteam. De 
dorpsondersteuner is het allereerste aanspreekpunt voor de bewoner. Naast de dorpsondersteuners 
worden ook: de dorpsraad/wijkplatform, de werkgroepen zorg (dorpen) en de buurt betrokken bij het 
wijkteam. De wijkteams stimuleren daarmee inwoners om zich in te zetten voor hun buurt en 
medebewoners. Het wijkteam versterkt dat ook via de samenwerkende organisaties. 
 
Het wijkteam:  
� Werkt op herkenbare schaal (dorp/wijk) voor mensen en staat ism dorps- en wijkondersteuners, 

dicht bij mensen in het dorp of in de wijk;  
� Stemt regelmatig af over de ontwikkeling van het dorps- en wijkgericht werken algemeen en de 

afzonderlijke wijken/dorpen in het bijzonder; 
� Delen als partners zaken op wijkniveau zaken zowel op algemeen als op individueel niveau; 
� Stemt inhoudelijk en procesmatig af met verschillende betrokken partijen; 
� Stapt over organisatiegrenzen heen en ontwikkelt collectieve arrangementen met elkaar; werkt 

integraal; 
� Heeft korte lijnen en kan snelle acties inzetten (zowel onderling als naar de vragende burger);  
� Ziet de functie van de buurt als herkenbare leefomgeving en als plaats van wederkerigheid en 

stimuleert dit bij en in de contacten; 
� faciliteert, stimuleert en informeert de dorpsraden/buurtplatforms, dorps/wijkondersteuners en 

dorps-/wijkbewoners; 
� Benut de eigen kracht van de hulpvrager, betrekt de directe leefomgeving van de hulpvrager en 

boort het informele netwerk aan. 
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Bijlage 3: Profiel dorpsondersteuner 
 
De dorpsondersteuner vormt de schakel tussen de zorgvragers in het dorp of de wijk enerzijds, en 
formele zorg (o.a. Maatschappelijk Werk en het WMO-loket van de gemeente) en informele zorg (o.a. 
vrijwilligerswerk en mantelzorg) anderzijds. Voorop staat het behouden en verbeteren van de 
zelfredzaamheid en zelfbeschikking van mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben en 
daar zelf niet uit komen.  
De dorpsondersteuner zoekt met de zorgvrager naar de beste manier waarop hulp geboden kan 
worden maar voert zelf deze hulp niet uit. Hij/zij heeft toegang tot de informele en formele 
zorgondersteuning in het dorp, de wijk en de buurt.  
 
Definitie, functie en taken 
 
Een dorpsondersteuner is een persoon afkomstig uit (of diep geworteld in) een bepaald(e) dorp 
of wijk, die individuele en collectieve (hulp)vragen van de inwoners uit dat dorp of die wijk op het 
gebied van (maatschappelijke) zorg begeleidt door verbindingen te leggen;  
verbindingen tussen inwoners onderling, verbindingen tussen vraag en oplossing, en verbindingen 
tussen het dorp/wijk met professionele instellingen (incl. gemeente). 
 
 
Doelstelling dorpsondersteuning: 
1. Het op elkaar laten aansluiten van de inidviduele wensen en behoeften van hulpvragers op het 

aanbod van het informele netwerk;  
2. Het voorkomen van een grote instroom van hulpvragen richting het formele netwerk/ professionele 

zorg, door inzet van het informele netwerk.  
3. Het op elkaar laten aansluiten van het informele en het formele netwerk;  
 
De dorpsondersteuner  
� Is zeer zelfstandig; 
� heeft en houdt overzicht; 
� is resultaatgericht (pas tevreden als de oplossing klopt, werkt en blijft werken); 
� kan goed samenwerken; 
� is actief en neemt initiatief; 
� heeft geen ‘9 tot 5’ mentaliteit; 
� is goed in de communicatie (kan goed luisteren en praten); 
� kan mensen verbinden en overtuigen; 
� is gemakkelijk toegankelijk/laagdrempelig; 
� weet veel over het betrokken dorp/wijk (kent letterlijk en figuurlijk de weg); 
� weet veel over wat wel mogelijk is en wat niet (of zijn bezig deze kennis op te doen). 
Het is een betaalde baan voor 8 uur per week, waarbij de dorpsondersteuner zelf kan bepalen op welk 
moment en op welke plaats deze uren ingevuld worden. Hij/zij is in dit opzicht een flexwerker. 
 
Taak van de dorpsondersteuner: 
1. Versterken en waar nodig opzetten van het informele netwerk; 
2. stimuleren van de zelfredzaamheid van de dorps/wijkbewoners; 
3. vraagbaak in het dorp/de wijk voor thema’s wonen, welzijn, zorg en werken; 
4. verhelderen van de vraag (tijdens huisbezoeken, gesprekken);  
5. informatie verstrekken en adviseren over de (on)mogelijkheden van oplossingen en gemeentelijke 

voorzieningen;  
6. oppakken van signalen die kunnen leiden tot collectieve voorzieningen in de wijk; 
7. begeleiden van burgers bij het zoeken van praktische oplossingen;  
8. de spin in het web zijn, organiseren van de oplossing (niet zelf gaan uitvoeren); organiseren van 

algemene (collectieve) voorzieningen (zoals huiskamerproject, koffie inloop, internetcursus e.d.) 
9. samenwerken met professionele netwerk.  
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Bijlage 4: Wijkindeling Gemert  
 

 
 
 
 
 
 



 17

Bijlage 5: Algemene toelichting leefbaarheidagenda  
 
Dorpsgericht werken als speerpunt 
In het collegeprogramma 2010-2014 van de gemeente Gemert-Bakel staat een dorps- en wijkgerichte 
werkwijze als speerpunt benoemd. Daarbij wordt de samenwerking met burgers bij beleid- en 
besluitvorming als belangrijke voorwaarde gezien om resultaten voor maatschappelijke vraagstukken 
te behalen.  
Het speerpunt: wijk- en dorpsgericht werken past binnen de ambitie van het huidige college om 
‘duurzaam te verbinden’. Met behulp van het dorps- en wijkgericht werken komen duurzame 
verbindingen tot stand, omdat:  
- de inwoners beter weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten;  
- het gemeentelijk beleid beter is afgestemd op de behoeften en wensen vanuit een wijk of dorp; 
Bovengenoemde punten bieden perspectief om samen met (deels) bestaande structuren 
burgerparticipatie vorm te geven en de zelfredzaamheid van burgers, wijken en dorpen te bevorderen.  
 
Leefbaarheid  
Het werken met de leefbaarheidsagenda past binnen de toenemende aandacht voor leefbaarheid. 
Ontwikkelingen als: vergrijzing, ontgroening en krimpgemeenten maken het lastiger om het 
voorzieningenniveau in de kernen overeind te houden. Dit heeft (mogelijk) invloed op de leefbaarheid 
in de kern.  
Leefbaarheid wordt versterkt wanneer wordt geïnvesteerd in de pijlers: sociaal, fysiek en economisch, 
waardoor een duurzaam evenwicht kan ontstaan. Alle drie de pijlers moeten van voldoende niveau 
zijn én in balans met elkaar om van een leefbare omgeving te kunnen spreken. Voor alle pijlers geldt 
dat burgers, het maatschappelijk middenveld (professionele instellingen en verenigingen), de 
gemeente en het bedrijfsleven samen het uiteindelijke resultaat voor de leefbaarheid bepalen.  

 
Figuur: relatie leefbaarheid, pijlers en betrokken actoren 

 
De Leefbaarheidsagenda 
Om het dorps- en wijkgericht werken meer ‘handen en voeten’ te geven, zal er in de dorpen/wijken 
van Gemert-Bakel worden gewerkt met de leefbaarheidsagenda. De leefbaarheidsagenda: 

- is een uitvoeringsprogramma per dorp/wijk;  
- is opgesteld ism inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente;  
- is de uitkomst van een afstemming tussen gemeentelijke kaders en wensen en behoeften 

dorp/wijk; 
- biedt duidelijkheid over ‘wie doet wat’ en ‘wie is waar verantwoordelijk voor’? 
- geeft weer met welke kosten er rekening gehouden moet worden;  
- is een integraal stuk – met thema’s gericht op de sociale, fysieke en economische pijlers.  

Het uiteindelijke doel van de leefbaarheidsagenda is het handhaven en mogelijk zelfs verbeteren van 
de sociale, fysieke en economische infrastructuur.  

 
Betrokken partijen 
In het verleden zijn er veel initiatieven van de grond zijn gekomen, enerzijds kenmerken die zich door 
goede inhoudelijke resultaten, anderzijds is daarmee ook een groot afstemmingscircus gecreëerd. In 
ieder project schoven mensen van dezelfde partners uit het maatschappelijke middenveld aan om 
zaken af te stemmen. Met de leefbaarheidagenda’s draaien we deze ontwikkeling om. De voortgang 
van (deel)projecten binnen de agenda en de zaken die de afstemming betreffen tussen de gemeente 
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en de maatschappelijke partners worden in één overleg en in gezamenlijkheid besproken. De overige 
tijd kan dan worden geïnvesteerd in de zaken die daadwerkelijk met elkaar willen realiseren. Niet de 
bestaande structuren, maar de leefbaarheid binnen de dorpskern staat daarmee centraal. In 
onderstaand model wordt dit weergegeven. De leefbaarheid vormt de kern, daaromheen staat de 
dorpsraad (inclusief het bestuur) en daaromheen het maatschappelijk middenveld; bestaande uit:  

- professionele instellingen (Goed Wonen5, Impuls, MEE, GGD, Zorgboog) en;  
- de belangenbehartigers (ondernemersverenigingen, Economisch Platform, Seniorenraad, 

WMO-adviesraad, Sportplatforms binnen- en buitensport, adviescommissie Buitengebied).  
Het maatschappelijk middenveld vult het dorpsbestuur aan met de benodigde expertise, dan wel met 
het gewenste aanbod om een optimale ontwikkeling van de leefbaarheid in de dorpskern te realiseren. 
Uiteraard staat dit geheel midden in de omgeving, het dorp en de burgers waarvoor de leefbaarheid 
van groot belang is. Tussen de verschillende cirkels is een wisselwerking.  

 
Hieronder is aangegeven welke specifieke rol voor elke partij in het proces is weggelegd. 
 
Rol (bestuur) Dorpsoverleg  
Het (bestuur van het ) dorpsoverleg vormt een belangrijke partij aangezien zij dicht bij de bewoners 
staan en zij deze ook kunnen betrekken activeren. Zij vervullen daarmee een rol van kartrekker of 
ambassadeur en hebben een brugfunctie tussen enerzijds het maatschappelijk middenveld en 
anderzijds de bewoners van de kern.  
 
Rol sleutelfiguren – Maatschappelijk middenveld 
Ook sleutelfiguren vanuit het maatschappelijk middenveld hebben een belangrijke rol. Net als het 
dorpsoverleg kunnen zij de rol van kartrekker/ambassadeur vervullen. Deze sleutelfiguren staan 
immers ‘midden in de maatschappij’. Bij deze sleutelfiguren valt te denken aan mensen actief binnen 
verenigingen (buurt, sport, belangen, ondernemers), maar eventueel ook aan de dorps-
/wijkondersteuner. De dorps-/wijkondersteuner begeleidt alle hulpvragen van burgers en verengingen 
op het gebied van welzijn en zorg. De dorpsondersteuner vormt hiermee de centrale spil in een 
netwerk van het professionele en informele netwerk in de wijk.  
 
Rol Gemeente Gemert-Bakel  
De gemeente vervult een regierol en is faciliterend en ondersteunend op het proces om te komen tot 
een leefbaarheidsagenda. De gemeente functioneert daarbij als vangnet voor datgene wat binnen de 
kern zelf niet geregeld kan worden. Fungeert als vangnet. 
 
Projectgroep Leefbaarheidsagenda 
Om alle partijen in het proces te kunnen bestrekken is het goed om een projectgroep 
Leefbaarheidsagenda in te stellen. De samenstelling van de projectgroep is voor wat betreft kwaliteit 
en representativiteit van betrokkenen van essentieel belang voor het welslagen van het proces. Hierbij 

                                                   
5 Er is daarbij extra aandacht voor de rol van Stichting Goed Wonen. Zij vervult immers een belangrijke strategische rol bij de 
leefbaarheid in de kernen.  
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dienen betrokkenen in staat te zijn te kijken naar het geheel en belangen van individuele organisaties 
en verenigingen daaraan ondergeschikt te maken.  
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Bijlage 6: Stappenplan leefbaarheidagenda  
 
De stappen om te komen tot de Leefbaarheidsagenda vormen geen ‘blauwdruk’. Binnen elk dorp/ elke 
wijk wordt bekeken op welke manier het instrument het best ingezet kan worden. De dorpen/ wijken 
hoeven daarin ook niet ‘gelijk’ te lopen. Het proces gaat in het ene dorp/wijk misschien sneller dan in 
het andere. De aandacht moet liggen op het proces, waarbij we het resultaat niet uit het oog moeten 
verliezen. Om een beeld te kunnen geven van hoe een dergelijk proces eruit kan zien worden hier een 
aantal mogelijke stappen toegelicht.  
 
1. Opzet Projectgroep Leefbaarheidsagenda  
 
Resultaat: Projectgroep Leefbaarheidsagenda 
 
Rolverdeling: vanwege haar grote betrokkenheid ligt er een belangrijke rol bij het bestuur van 
dorpsoverleg bij de opzet van een projectgroep.  
 
Hierbij moet gekeken worden naar een juiste samenstelling van betrokken partijen. Gedacht wordt 
aan: dorpsoverleg (eventueel) aangevuld met sleutelfiguren vanuit het maatschappelijk middenveld.  
 
2. Bronnenonderzoek  
 
Resultaat: Rapportage basisgegevens 
 
Rolverdeling: de gemeente zal een conceptrapportage opstellen die daarna met de projectgroep 
besproken wordt. In samenspraak met de projectgroep vindt eventuele bijstelling van de rapportage 
plaats.  
 
De gegevens (zoals: bevolkingsopbouw, groei-/krimpcijfers, aantal huur- en koopwoningen, 
werkgelegenheid, aantal voorzieningen) worden zowel objectief (kwantitatief en waar mogelijk 
kwalitatief) in beeld gebracht als wel subjectief (de waardering van de inwoners). Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaat van al bestaande rapporten/onderzoeken/monitoren. Om een vergelijking te 
maken met andere kernen wordt de nulmeting ook in andere kernen uitgevoerd. 
 
3. Verzamelde informatie wordt geanalyseerd 
 
Resultaat: SWOT-analyse6 van de sociale, fysieke en economische infrastructuur, en een schets van 
belangrijke ontwikkelingen  
 
Rolverdeling: de gemeente zal een conceptrapportage opstellen die daarna met de projectgroep en de 
brede stuurgroepvergadering besproken wordt. In samenspraak met de projectgroep vindt eventuele 
bijstelling van de rapportage plaats. Vanwege de lokale betrokkenheid ligt er een belangrijke rol voor 
de projectgroep bij het organiseren van de startbijeenkomst.  
 
De gegevens (bronnenonderzoek), SWOT-analyse en ontwikkelingen (zoals: autonome 
ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen aan kant van gemeente, 
ontwikkelingen aan de kant van de burgers) worden teruggekoppeld naar en besproken tijdens een 
startbijeenkomst met het brede dorpsoverleg.  

                                                   
6 SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de 
omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.  
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4. Hoe moet het dorp er over 10 à 15 jaar uitzien? Analyseren van belangrijkste 

behoeften/ontwikkelingen  
 
Resultaat: Toekomstvisie  
 
Rolverdeling: Tijdens een aantal interactieve werkbijeenkomsten zal in samenspraak tussen de 
projectgroep en de gemeente de visie worden opgesteld. De gemeente zal hierbij het 
penvoerderschap op zich nemen. Met de projectgroep wordt besproken hoe de tussentijdse 
communicatie naar maatschappelijk middenveld en bewoners het best kan worden vorm gegegeven.  
 
De toekomstvisie bestaat uit een schets van de kern zoals die er over 10 à 15 jaar uit zou moeten 
zien.  
� Vertaling van hoe het dorp er qua structuur en voorzieningenniveau op middellange termijn uitziet.  
� Inventarisatie van mogelijke interventies om de sociale, fysieke en economische structuur te 

versterken en het voorzieningenniveau te handhaven c.q. uit te breiden.  
 
5. De Toekomstvisie omzetten in een (meerjarig) ontwikkelprogramma met concrete projecten  
 
Resultaat: Leefbaarheidsagenda (samenhangend uitvoeringsprogramma)  
 
Rolverdeling: de gemeente toetst de visie op het basisniveau voorzieningen in kernen. Het 
uitvoeringsprogramma zal in samenspraak tussen de projectgroep en de gemeente opgesteld worden, 
waarbij geldt dat de kartrekker van het project ook de verantwoordelijkheid draagt. Als 
vanzelfsprekend zal het besluitvormingstraject richting college door de gemeente worden opgepakt.   

 
� De Toekomstvisie wordt getoetst aan de gemeentelijke visie op het basisniveau voorzieningen in 

kernen (Visie MO op Structuurvisie plus). Er wordt bekeken welke voorzieningen/activiteiten en ik 
welke vorm en kwaliteitsniveau zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid van de kern/gebied. 
Aanvullend hierop: welke voorzieningen/activiteiten zijn wenselijk. Dit alles wordt zichtbaar 
gemaakt in een matrix. 

� Er wordt een concreet uitvoeringsprogramma (leefbaarheidsagenda) opgesteld met uitgewerkte 
projecten/activiteiten en een kostenraming.  

� De leefbaarheidsagenda wordt ter vaststelling/besluitvorming aangeboden aan het college en ter 
informatie aangeboden aan de gemeenteraad.  
 

6. Uitvoering geven aan projecten binnen de leefbaarheidsagenda  
 
Resultaat: Opzet/ start werkgroepen  
 
Rolverdeling: Afhankelijk van wie kartrekker is van een bepaald project zal of de projectgroep/dorp zelf 
of de gemeente hier uitvoering aan geven. Elke afzonderlijke werkgroep heeft een belangrijke rol in de 
terugkoppeling van resultaten naar het dorp toe.  
 
Binnen de leefbaarheidsagenda zijn binnen de componenten: sociale, fysieke en economische 
infrastructuur verschillende thema’s te onderscheiden (zoals: wonen, zorg, jeugd, veiligheid openbare 
ruimte, groenvoorziening, voorziening enz.) waarin met een werkgroepje aan gewerkt kan worden.  
Wanneer de basis van de leefbaarheidagenda en het uitvoeringsplan er ligt, in samenspraak met de 
gemeente en andere organisatie, kan er een prioriteitenlijst gemaakt worden en kan de uitvoering 
beginnen. Dit vraagt ook weer inzet van de bewoners uit het dorp. De regie zal bij de projectgroep 
leefbaarheid/ bestuur van dorpsoverleg liggen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente, het 
maatschappelijk middenveld en met de bewoners over de uitvoering van de plannen.  
 
7. Evaluatie & monitoring 
 
Resultaat: Evaluatie en jaarlijkse bijstelling van leefbaarheidsagenda  
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Rolverdeling: De gemeente houdt toezicht op de procesvoortgang en organiseert jaarlijks een 
bijeenkomst waarbij de leefbaarheidsagenda wordt bijgesteld. Ook regelt de gemeente de vaststelling 
door het college.  
 
Het past binnen de regierol van de gemeente om de procesvoortgang te bewaken. Na afloop van het 
proces zal dit met de projectgroep worden geëvalueerd. Om toezicht te houden op de voortgang van 
projecten/activiteiten binnen de leefbaarheidsagenda en om de bereikte resultaten in beeld te kunnen 
brengen is het van belang regelmatig te monitoren. Wanneer de leefbaarheidsagenda tot stand is 
gekomen zal deze als basisstructuur dienen voor de stuurgroepvergaderingen. Tijdens deze 
vergaderingen zal toezicht worden gehouden op de voortgang van projecten. Jaarlijks zal de 
leefbaarheidsagenda opnieuw tegen het licht worden gehouden en zal zonodig bijstelling 
plaatsvinden. Dit past ook binnen de cyclus om jaarlijks de leefbaarheidsagenda opnieuw door het 
college vast te laten stellen.  
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Bijlage 7: Inventarisatierapportage dorpen en wijken 
Gemert-Bakel  
 
 
(separaat toegevoegd) 

Informele  
  netwerk 


