
 

Toelichting stage lopen of afstuderen bij VKK Gelderland  

 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland begeleidt regelmatig studenten die hun stageopdracht of 

afstudeerproject invullen met het ondersteunen van dorpsbelangenorganisaties, het verbeteren van de 

leefbaarheid in kleine kernen of de vitaliteit van het platteland. De dorpsbelangenorganisaties die bij de VKK 

Gelderland zijn aangesloten hebben regelmatig van het goede werk van een stagiaire gebruik gemaakt.  

Voorbeelden van eerdere stageopdrachten: 

- Het ontwerpen van een dorpshart voor Oene; 

- Een natuurlijke speelplek ontwerpen voor Spijk; 

- De kansen en kwaliteiten van Exel onderzoeken en de inwoners vragen naar hun bereidheid  om zich 

voor hun dorp in te zetten; 

- Onderzoek doen naar de verkeersveiligheid en mogelijke verbeteringen van de inrichting van een drukke 

weg in Hoog-Keppel; 

- Onderzoek doen naar de behoefte om te wonen en/of te werken in Vrijgekomen Agragrische 

Bebouwingen (VAB’s) in het buitengebied van Winterswijk; 

- Een website ontwerpen voor het dorp Rekken; 

- De voortgang van het uitvoeren van dorpsplannen monitoren; 

- Onderzoek toekomstperspectief voor de basisschool in Baak 

 

Leren en werken 

Als stagiair of afstudeerder bij de VKK wordt je begeleid door één van de medewerkers. Door bij aanvang van je 

klus bij de VKK je leerdoelen en interessevelden kenbaar te maken, zullen we ons samen inzetten om die in je 

werkzaamheden te verweven. Bij de VKK leer je zelfstandig te werken, maar tegelijkertijd het team te vragen om 

feedback, advies of ondersteuning te geven. Je bent baas over je eigen tijd en agenda, maar je collega’s weten 

wel waar ze aan toe zijn. Als stagiair of afstudeerder ben je projectleider over je opdracht. Je onderhoudt zelf de 

contacten met je opdrachtgever, rapporteert aan hem of haar en komt afspraken na.  

Meer dan alleen je opdracht 

Als stagiair of afstudeerder bij de VKK maak je deel uit van de organisatie. Je draait mee in de dagelijkse 

werkzaamheden. Je woont vergaderingen en bijeenkomsten bij, wordt betrokken bij het teamoverleg en 

ondersteunt het bestuur van de vereniging. Daarnaast schrijf je mee aan de nieuwsbrief, helpt met praktische 

hand- en spandiensten  en draait mee in lopende projecten, mits die je eigen opdracht niet in de weg zitten.  

Interesse? 

Je bent altijd welkom voor een verkennend gesprek. We denken graag mee hoe jij een zinvolle en leerzame 

opdracht kunt uitvoeren bij de VKK.  

Mochten we zelf geen passende opdracht voor je hebben, dan informeren we bij een partnerorganisatie of er 

wel een geschikte plek voor je is.  
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In het kort: 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een vereniging 

waarbij 142 dorpsbelangenorganisaties zijn aangesloten. De 

VKK draait vooral op vrijwilligers. De medewerkers zetten zich 

in voor de coördinatie, planning en communicatie.  

Bestuursleden van dorpsbelangenorganisaties zetten zich 

vrijwillig in voor het algemeen belang van hun dorp. Bij deze 

uitdaging om hun dorp vitaal, bruisend en ‘leefbaar’ te 

houden kunnen ze soms wel wat hulp van jonge professionals 

gebruiken. Dorpsontwikkelingsprojecten variëren van het 

herinrichten van het centrum tot het organiseren van 

activiteiten en van het verbeteren van de verkeersveiligheid 

tot het opzetten van een kleine supermarkt.  

In overleg met de student zoeken we een opdracht die past in 

het activiteitenprogramma van de VKK en aansluit bij de 

leerdoelen van de student. Als stagiair werk je aan een 

persoonlijke opdracht; je gaat bijvoorbeeld aan de slag met 

een concrete vraag of opdracht uit een dorp. Uiteraard krijg je 

ook veel mee van de dagelijkse werkzaamheden van de 

organisatie.  

Eén van de medewerkers van de VKK zal voor directe 

begeleiding zorgen. Ook een werkplek bij ons in het kantoor in 

Zevenaar is mogelijk.  

Als stagiair kun je werkervaring opdoen op het gebied van 

leefbaar platteland, vitale kleine kernen en bruisende 

ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, Kulturhuser en 

Multifunctionele Centra. Ben jij die jonge professional die de 

Gelderse dorpen een warm hart toedraagt? Neem dan 

contact met ons op om kennis te maken! 

Contact: 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland 

0314-631168 (di-wo-do kantoor) 

06-53724023 (ma t/m do Peter van Heek) 

info@vkkgelderland.nl 

Raadhuisplein 1 

6901 GN  ZEVENAAR 

www.vkkgelderland.nl  

 

 Ben je geïnteresseerd in 

dorpsontwikkeling?  

 Wil je iets betekenen voor Gelderse 

dorpsbelangenorganisaties?  

 Houd je van interactieve projecten?  

 Vind je het interessant om te werken 

met de bottom-up methodiek?  

 Draag je het platteland en kleine kernen 

een warm hart toe?  

 Wil je werkervaring opdoen in een 

vrijwilligersorganisatie waar je 

persoonlijk wordt behandeld?  

mailto:info@vkkgelderland.nl
http://www.vkkgelderland.nl/


Concrete klussen: 

 

 

Aanzwengelen uitvoering dorpsplan Wekerom 

De dorpsraad van Wekerom heeft een enthousiaste, gemotiveerde projectleider nodig die het dorp in beweging 

kan zetten om de ideeën uit het Dorpsplan om te zetten in actie! Hiervoor moeten kansrijke, urgente en leuke 

projecten geselecteerd worden waar mensen mee aan de slag willen. Het samenstellen van werkgroepen en de 

leden van de werkgroep op weg helpen, motiveren en begeleiden behoort tot de taak van de projectleider.  

Kun jij Wekerom in beweging krijgen? Meld je dan aan bij de VKK! 

 

Evenementen organiseren  

De VKK Gelderland heeft enkele grote evenementen op de planning staan: 

- 20 juni 2014 een Netwerkbijeenkomst over Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 

- 4 oktober 2014 een Inspiratiebijeenkomst over dorps(huis)ontwikkeling 

- In 2015 het Vijfde Gelderse PlattelandsParlement 

Bij ieder evenement verwachten we  meer dan 100 deelnemers. Dit zijn allereerst vrijwillige bestuurders van 

dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen, Kulturhusen en MFC’s, maar ook medewerkers van de provincie, 

gemeenten en maatschappelijke organisaties.  

We zoeken een student die deze evenementen met ons wil organiseren. Daarbij gaat het zowel om de 

inhoudelijke kant (denk aan het programma en de werkwijze) als de logistieke kant (bijv. de locatie en de 

catering).  

 

Draagvlakonderzoek doen 

We horen regelmatig dat dorpsbelangenorganisaties enthousiast zijn over een bepaald initiatief, maar zoeken 

naar draagvlak en medewerking uit het dorp.  

Bijvoorbeeld het dorp Doornenburg waar het platform een Dorpscontactpersoon wil aanstellen. In Nederasselt 

en Alverna zijn de dorpsbelangenorganisaties enthousiast om een Dorpsplan te gaan maken, maar hebben ze 

medestanders uit het dorp nodig.  

Als stagiair kun je de dorpen ondersteunen door (op een creatieve, ludieke manier) een onderwerp onder de 

aandacht te brengen en inwoners te vragen naar hun steun  of deelname aan een project.  

 

Het functioneren van een dorpsbelangenorganisatie verbeteren en Teambuilding  

De leden van de VKK zijn dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) van kleine kernen in Gelderland. Deze dbo’s bestaan 

uit vrijwillige bestuursleden die zich inzetten voor het algemeen belang van hun woonplaats. Hier komt veel bij 

kijken, bijvoorbeeld contacten onderhouden met de gemeente, overleggen met maatschappelijke organisaties, 

communiceren met inwoners, projecten opzetten voor het dorp en geld binnen slepen uit subsidies en fondsen. 

Bovendien is het functioneren van een bestuur belangrijk voor het succes van een dbo. Voor de vrijwillige 

bestuurders is het vaak ook zoeken en door vallen en opstaan wijs worden.  

Help een dbo bij het maken van een goede rolverdeling, het vinden van een slimme bezetting maar bovenal om 

een goed functionerend team te worden! De VKK biedt haar leden graag een houvast en we zoeken een student 

die een lespakket en een training wil ontwikkelen voor de vrijwillige bestuurders.  

Doorlopende werkzaamheden 

 

 

Interactieve processen begeleiden 

Als stagiair of afstudeerder kun je bij de VKK ervaring opdoen met het begeleiden van interactieve processen 

zoals het faciliteren van een brainstorm of het verzorgen van of assisteren bij een workshop.  

 

Inhoudelijke verdieping in een thema of onderzoek doen 

Binnen ons brede werkveld is er nog veel te leren. Bijvoorbeeld over het opzetten van coöperaties zoals een 

dorpssupermarkt, energiecentrale of zorgcentrum. We zoeken een student die zich in een thema wil vastbijten 

en literatuuronderzoek wil combineren met veldwerk om een kennismodule te ontwikkelen.  

 

Reporter Kleine Kernen Koerier 

De VKK publiceert iedere maand een nieuwsbrief: de Kleine Kernen Koerier. Als stagiair of afstudeerder kun je als 

reporter op stap om verslag te leggen van een actuele ontwikkeling of een inspirerend project. Je bezoekt 

plaatsen en legt contact met organisaties om je verhaal te schrijven. Dit kan onderdeel zijn van je stageopdracht 

of afstudeeronderzoek, maar net zo goed over een heel ander onderwerp gaan. 

 

 

 


