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Voorwoord 
 
Gedurende mijn stageperiode bij de VKK Gelderland ben ik bezig gegaan met het schrijven 
van een globaal plan om jongeren vast te houden in dorpen. Door middel van een 
jongerengroep hebben jongeren meer binding met het dorp waar ze wonen en blijven 
mogelijk in het dorp hierdoor. Tijdens mijn stageperiode heb ik een draagvlakonderzoek 
gedaan in het dorp De Steeg om te kijken hoe de jongeren er in deze kleine kern over 
dachten, dit heb ik gedaan in samenhang met de gemeente Rheden en de 
dorpsbelangenorganisatie De Steeg.  Gedurende dit onderzoek heb ik veel geleerd en heb ik 
belangrijke stappen gezet in mijn ontwikkeling als toekomstig CMV’er.  
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Inleiding 
 
Jongeren trekken weg uit dorpen, dit kan ervoor zorgen dat dorpen krimpen en 
voorzieningen verdwijnen. De jongeren die volgen zien het dorp krimpen en achteruitgaan 
wat ervoor zorgt dat deze jongeren later ook het dorp willen verlaten. Dit is een ernstig 
probleem want hierdoor kan de leefbaarheid in een dorp er ernstig op achteruit gaan. 
Ook staat in de dorpsvisie van De Steeg het volgende. “Wil De Steeg echter aantrekkelijk 
blijven, dan zal het voorzieningenniveau aangepast en uitgebreid moeten worden.” Verder 
wordt het volgende aangegeven: “De Steeg is in de toekomst (nog niet) een vitale 
dorpsgemeenschap. Daarom moeten er condities gecreëerd worden om ‘ontmoeting’ te 
bevorderen en wordt de nadruk gelegd op verbetering van de kwaliteit van het dorpsleven”. 
(Steeg, 2008) 
 
Naar aanleiding van deze informatie ben ik opzoek gegaan naar een oplossing hoe ik 
jongeren kon binden aan een dorp, aangezien ik zelf afkomstig ben uit een dorp sprak dit 
onderwerp mij persoonlijk aan. De oplossing die ik hiervoor zag was het opzetten van een 
jongerengroep, alleen is de vraag of hier wel genoeg draagvlak voor te vinden is bij jongeren 
in dorpen. 
Hierdoor ben ik gaan enquêteren in het dorp De Steeg, dit kan worden gezien als een pilot 
met betrekking op het idee van een jongerengroep. Ook heb ik contact opgenomen met de 
Gemeente Rheden en de dorpsbelangenorganisatie De Steeg. Beide partijen hebben positief 
gereageerd op het idee en hebben mij toestemming gegeven voor het onderzoek. 
 

Doelstelling  
 
Het doel is jongeren meer invloed te geven in hun dorp wat ertoe leidt dat de leefbaarheid 
verbeterd omdat hierdoor het dorp mogelijk minder krimp ondervindt en daardoor 
voorzieningen blijven bestaan en wederom meer jongeren in het dorp blijven. 
Ook leidt dit tot mogelijke nieuwe voorzieningen en bindt het mensen met als doel de 
leefbaarheid van het dorp te bevorderen. 
De verandering die ik voor ogen zie is het verbreden van de leeftijdsgroep van de zogeheten 
dorpsbelangenorganisatie  (dbo) , dit door hier jongeren bij te betrekken. De jongeren 
worden in een zogenaamde jongerengroep vertegenwoordigd en werken samen met de dbo. 
Vanuit de dbo is er ondersteuning voor de jongeren en wordt er rekening gehouden met de 
visie en belangen van de jongeren. De dbo is er om de dorpsbelangen te vertegenwoordigen  
als gesprekspartner met de gemeente. 

 

 

 

 
 
 



Beschrijving van de opdracht  
 
Door middel van een enquête moet blijken of er voldoende draagvlak is voor een 
jongerengroep in De Steeg. 
 
Enquête vragen: 
 

 Ben je wonend in (desbetreffende dorp)? 

 Ben je tussen de .. en .. jaar oud? (+- tussen de 13t/m 22) 

 Mijn onderwijs niveau is? (keuze uit alle onderwijssoorten) 

 Vind je dat jongeren vertegenwoordigd moeten worden in het dorp? 

 Ben je bekend met het visiestuk van het dorp? 

 Heb je ideeën en/of een mening op de visie/plannen van het dorp? 

 Zou je deel willen uitmaken van een jongerengroep die de jongerenbelangen 
vertegenwoordigd? 

 Kun je aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst (datum)?  
 
 
De jongeren moeten serieus worden genomen door de dbo en vanuit de dbo moet iemand 
de verantwoordelijkheid willen nemen voor de jongerengroep. De persoon die deze 
verantwoordelijkheid draagt is een vertegenwoordiger voor de jongeren en behartigt de 
jongerenbelangen.  
Wanneer er voldoende draagvlak is en wanneer de dbo de jongerengroep erkent begint het 
gehele proces. 

Het proces 
 
Door middel van bijeenkomsten komen de jongeren bij elkaar samen met de desbetreffende  
vertegenwoordiger vanuit de dbo . In de bijeenkomsten wordt een visie gemaakt vanuit de 
jongeren en worden er plannen gemaakt voor verbeteringen in het dorp waar de jongeren 
achter staan. Ook wordt door de vertegenwoordiger vanuit de dbo informatie gegeven over 
verdere plannen die gaande zijn in het dorp. 

Samenvatting 
 
Wanneer er een goeie samenwerking is tussen de jongerengroep en de dbo leidt dit plan tot 
verbetering van de leefbaarheid in het dorp, dit leidt er  mogelijk toe dat jongeren minder snel 
de dorpen verlaten en er sneller nieuwe bewoners bij komen in het dorp omdat er geen 
spraken meer is van een krimp en hierdoor voorzieningen blijven bestaan. 
De sociale cohesie in het dorp wordt bevorderd en dit leidt wederom tot een verbetering van 
de leefbaarheid. 
  
 
  



Resultaten  
 
Door middel van Google Drive en enquêtes aan de deur ben ik tot deze resultaten gekomen. 
18 jongeren in de leeftijd tot 20 jaar hebben meegedaan aan het onderzoek. 
 

Ik vind dat jongeren meer vertegenwoordigd moeten worden in De Steeg. 
Ja/Nee = 17/1 
 

 Ik heb ideeën en/of kritiek over de hedendaagse visie/plannen in De Steeg. 
Ja/Nee = 10/8 
 

 Ik zou deel willen uitmaken van een groep die de jongeren vertegenwoordigd in De 
Steeg. 

Ja/Nee =  8/10 
 

 Ik ben aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de jongerengroep De Steeg 
Ja/Nee = 9/9 
 

 9 jongeren willen aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst. 
 

 Overige resultaten 
 
De overige resultaten zijn enquêtes van over het algemeen jongeren vanaf 1997 en jonger, 
deze groep is er wel bij gebaad dat de jongeren belangen vertegenwoordigd worden maar 
willen zelf geen deel uitmaken van de jongerengroep. 
 
 
 
 

 

 

 

Conclusie 
Er kan gesproken worden van een draagvlak voor een jongerengroep. Dit gaat om een groep 

van circa 10 mensen.  

Discussie 
Doordat ik niet alle jongeren heb kunnen bereiken bestaat de mogelijkheid dat jongeren die 
hieraan deel willen nemen hun kans missen. Ook kan het zo zijn dat die jongeren zich 
hierdoor niet vertegenwoordigd voelen. 
 

Hoe verder?  

Op dit moment zit mijn stageperiode erop en heb ik mijn taak, het draagvlakonderzoek, 
voltooid. Het onderzoek wat ik heb gedaan is specifiek gericht op De Steeg , ik zou het erg 
waarderen als de dorpsbelangenorganisatie De Steeg verder zou gaan met de uitvoering 



van dit plan. Zelf zou ik hier een adviserende rol in willen spelen zodat ik betrokken kan 
blijven bij mijn eerste zelfgeschreven plan. 
De eerste bijeenkomst wil ik graag in samenwerking met de dorpsbelangenorganisatie 
organiseren, zodat we samen de eerste stap kunnen zetten. 
Ook zou ik de gemeente verzoeken om erover na te denken om dit plan in eventuele andere 
dorpen in de gemeente toe te passen. 
 
 
 


