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WERKPLAN 2020

AANLEIDING
Met de vernieuwingen in de samenleving verandert de verhouding tussen overheid en burger.
Gemeenten, maar ook de provincie, zoeken aansluiting bij initiatieven om samen met de
initiatiefnemers bij te dragen aan de participatiesamenleving.
DOEL
Het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de provincie, gemeenten en bewoners door
hen te betrekken bij initiatieven voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Dit gebeurt door middel
van het creëren van contactmomenten tussen de verschillende partijen via interactieve
communicatie. Daarnaast worden advies en informatie gegeven voor het stimuleren en op gang
houden van initiatieven.
ACTIVITEITEN
1 Dorpenschouw
Rondleiding door een of meer dorpen. Tijdens de dorpenschouw kan in direct contact met
initiatiefnemers kennis genomen worden van hun plannen en resultaten. Ook kun je in gesprek gaan
met dorpsbewoners om te vernemen wat voor ontwikkelingen er nog meer in het dorp gaande zijn
en hoe daar tegenaan wordt gekeken. De dorpenschouw is bestemd voor Statenleden, leden van het
gemeentebestuur, beleidsambtenaren en de besturen van het plaatselijk belang en dorpshuis.
2 Themabijeenkomst
Tijdens de themabijeenkomsten wordt informatie gegeven over nieuwe ontwikkelingen in het
landelijk gebied, waarbij van de bewoners een actieve houding wordt gevraagd. Actuele
onderwerpen zijn bijvoorbeeld de versnelde overgang naar hernieuwbare energie, de aanpassing aan
klimaatverandering, de overgang naar duurzame landbouw, de verandering van omvang en
samenstelling van de bevolking en de daarmee samenhangende behoefte aan woningen. De
bijeenkomsten zijn bestemd voor bestuurders, bewoners en beleidsambtenaren en worden zodanig
georganiseerd dat er tussen de deelnemers een interactieve gedachtewisseling plaatsvindt.
Frequentie: een keer per jaar.
3 Netwerk sociale media
Dorpsraden en plaatselijke belangenorganisaties raken steeds meer betrokken bij het interactieve
beleid van provincie, gemeenten en andere organisaties uit de publieke sector.
We maken dorpsraden bewust van hun nieuwe rol en mogelijkheden door hen via onze sociale
media te betrekken in het directe contact tussen bewoners, bestuurders en beleidsmedewerkers.
4 Platform gemeentelijke kerncontactambtenaren
In samenwerking met Stimuland onderhoudt de OVKK een platform voor overleg met
kerncontactambtenaren. Deelnemers aan het platform zijn gemeentelijke ambtenaren die zich bezig

houden met de kleine kernen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de
provincie. Een terugkerend thema is de burgerparticipatie en de communicatie tussen gemeente en
initiatiefnemers.
Frequentie: een keer per jaar.
5 Bieden van informatie
De OVKK biedt informatie die vooral verband houdt met initiatieven in de kleine kernen. De
informatie komt beschikbaar via onze nieuwsbrief Kernpunt, de website en wordt tevens
gepubliceerd op internetplatforms voor initiatiefnemers, zoals Samen voor Elkaar Overijssel.
De informatie komt terecht bij alle dorpsraden en dorpshuizen van Overijssel, de Overijsselse
Statenleden, gemeentebesturen, beleidsmedewerkers en partnerorganisaties.
6 Advies en ondersteuning
Organisaties van plaatselijk belang, dorpshuisbesturen en initiatiefgroepen ontvangen advies en
ondersteuning bij hun dagelijks functioneren. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is aan de
OVKK een team van vrijwilliger-adviseurs verbonden. De adviseurs bezoeken de leden om vragen en
problemen rechtstreeks met hen te bespreken.
7 Deelnemen aan expertmeetings en bijdragen aan visievorming
Door het bijwonen van expertmeetings en symposia neemt de OVKK actief deel aan het Overijsselse
kennisnetwerk. De OVKK neemt kennis van wat er speelt in de samenleving en deelt via de
nieuwsbrief, website en sociale media de verkregen informatie met haar achterban en
partnerorganisaties.

