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Bouw mee aan je eigen kernencv!



Wat gaan we doen? 2

• 29 kernen met hun eigen CV…
• 29 verschillende ontwikkelpaden…
• 29 dorpen in beweging…

Ontwikkeling?



Wat gaan we doen? 3

• Straks zijn we gemeente met 29 kernen
• Elk dorp moet straks tot zijn recht komen
• Per dorp beeld van kenmerken, kansen en prioriteiten
• In participatie met inwoners maken we een CV

Wat gaan we precies doen?



Werkgroep en stuurgroep 4

Stuurgroep heeft werkgroep kernendemocratie aangesteld

Werkgroep onderzoekt ‘kernendemocratie’ en hoe dat 
precies vorm moet en gaat krijgen

Werkgroep levert 1) beleidsplan kernendemocratie, 2) 
participatietraject en 3) digitaal participatieplatform

Wat levert de werkgroep op?



Wat is kernencv? 5

Per kern (dorp):
• Presentatie inwoners aan nieuwe gemeente 
• Hoe zit het dorp in elkaar?
• Waar liggen kansen?
• Waar liggen prioriteiten?
• Waar moet de nieuwe gemeente rekening mee houden? 

Wat is kernencv precies?



Doel kernencv 6

• Invloed inwoners op samenwerking met gemeente
• Inzicht inwoners in sterke en ontwikkelpunten eigen kern
• Aanknopingspunten voor concrete ideeën 
• Goede werkafspraken tussen gemeente en gemeenschap

Waar doen we het voor?



Het proces in een notendop 7

Kernenfeiten: 
Inzicht in basale feiten elke kern februari 2021

Kernenkaart: 
Met inwoners kansen definiëren juni 2021

Kernenfocus: 
Met inwoners prio’s definiëren juli 2021

Kernencv: 
Op basis input participatie: 
samenstellen kernencv en 
presentatie aan 
gemeenteraad in 
november 2021



Het proces in een notendop 8

Kernendemocratie: 
Hoe gaan gemeente en gemeenschap samenwerken?
Eerste plan (contouren) vóór zomer 2021
Beleidsplan met uitwerking najaar 2021

Kernenplannen: 
Met inwoners plannen maken: 
procesplan wordt eerst voorgelegd 
aan college en raad vanaf 2022



Vijf bouwstenen 9

1- Kernenfeiten
• Hoeveel mensen wonen er in het betreffende dorp?
• Hoeveel kost een woning gemiddeld?
• Hoeveel mensen zijn lid van een vereniging?

Factsheet is belangrijk bij invulling volgende bouwstenen

Welke feiten zijn relevant als we gaan bouwen?



Vijf bouwstenen 10

2- Kernenkaart
Wat zijn de typische kenmerken van het dorp?
Wat zijn de sterke punten van het dorp?
Wat zijn de valkuilen?

Samen met inwoners komen tot ‘sterktezwakteanalyse’

Welke kansen liggen er in elk dorp?



Vijf bouwstenen 11

3- Kernenfocus
Niet alles kan of kan tegelijk
Wat moet mogelijk ‘uitgebouwd’ worden?
Wat moet op een acceptabel niveau komen?
Waar moet juist géén energie in?

Samen met inwoners komen tot ‘focus’

Welke prioriteiten stelt elk dorp?



Vijf bouwstenen 12

Vlag in de top voor KERNENCV
Dit is de publicatie waarin inwoners per dorp hún identiteit, 
kansen én prioriteiten presenteren aan college en 
gemeenteraad Land van Cuijk

En als dat allemaal (bouwstenen 1 tm 3) in beeld is?



Vijf bouwstenen 13

4- Kernendemocratie

• Wat betekent het kernencv voor de wijze waarop 
gemeente en gemeenschap straks samenwerken?

• Wat betekent dat voor de verhoudingen tussen de 
volksvertegenwoordigende organen?

Eerste contouren beleidsplan vóór de zomervakantie! 

Hoe gaan gemeente en gemeenschap straks samenwerken?



Vijf bouwstenen 14

5- Kernenplannen

Ná herindelingsdatum januari 2022:

• Samen met inwoners concrete plannen maken om 
van A naar B te komen; inwoners ontwikkelen en 
voeren uit, gemeente begeleidt en faciliteert; deze 
plannen kosten niet per definitie (veel) geld

Welke concrete plannen maken we om de doelen te realiseren?



Aanpak 15

• Aan de slag met bouwteams
• Elke kern (en mogelijk wijk) één bouwteam
• Zes tot vijftien inwoners per bouwteam
• Samenstelling moet enigszins representatief zijn voor het 

betreffende dorp
• Géén raadsleden in het Bouwteam

Hoe betrekken we de inwoners?



Aanpak 16

• Liefst (minimaal) een lid van de dorps- of wijkraad, een 
ondernemer, iemand van een maatschappelijke 
organisatie, iemand van een vereniging en ‘gewone’ 
inwoners

Hoe ziet de samenstelling van een bouwteam eruit?



Aanpak 17

• Bouwteamleden zijn constructief; aanpakkers!
• Ze zijn echt ‘ambassadeur’ en ‘aanjager’ voor hun dorp
• Plan voor criteria en werving wordt nader uitgewerkt

Waar moet een bouwteamlid aan voldoen?



Aanpak 18

De werkgroep:
• Levert de moderatoren voor de bouwteams
• Regisseert het proces en stuurt op het resultaat
• Zorgt voor de inhoudelijke kaders, planning en proces
• Ondersteunt de bouwteams in hun bouwproces
• Blijft betrokken gedurende het proces

Wat doet de werkgroep?



Aanpak 19

De werkgroep:
• Levert de moderatoren voor de bouwteams
• Regisseert het proces en stuurt op het resultaat
• Zorgt voor de inhoudelijke kaders, planning en proces
• Ondersteunt de bouwteams in hun bouwproces
• Blijft betrokken gedurende het proces

Wat doet de werkgroep?



Aanpak 20

• Sessies met de bouwteams zijn online
• Mocht de situatie (mbt Covid) verbeteren, dan op locatie 

Hoe gaan we om met Corona?



Aanpak 21

• Proces kernencv wordt volledig digitaal gefaciliteerd
• Daarvoor gebruiken we het digitaal participatieplatform 

Land van Cuijk van leverancier Mett (aanbesteed december 2020)

• Platform is laagdrempelig, verzamelen input is eenvoudig
• Straks alles overzichtelijk digitaal op één vindbare plek

Hoe gaan we digitaal faciliteren?



Thema’s 22

• In 2019 is al in de dorpen opgehaald welke thema’s zij 
belangrijk vinden

• In najaar van 2020 is een enquête gehouden
• Daar bouwen we op voort
• Daarnaast houden we rekening met de verschillen per 

dorp; het ene dorp heeft bijvoorbeeld al méér info 
verzameld dan het andere dorp

• Maatwerk is het sleutelwoord

Houden we rekening met verschillen tussen de dorpen?



Thema’s 23

• Jongeren behouden en binnenhalen 
• Samenhang tussen sociale voorzieningen
• Passend woningaanbod voor jong en oud
• Veiligheid
• Zorg op maat
• Gezonde leefomgeving

Welke thema’s kwamen in 2019 sterk naar boven?



Thema’s 24

• Leven
• Ondernemen
• Ontspannen
• Zorgen
• Leren

Welke thema’s komen aan de orde in de bouwteams?



Thema’s 25

• Op een toegankelijke, laagdrempelige en 
voor inwoners begrijpelijke manier gaan 
we met inwoners aan de slag met deze 
thema’; we gaan van abstract naar 
concreet  

Hoe gaan we aan de slag met deze thema’s?



Thema’s 26

Denk onder andere aan:
• Woningaanbod
• (Verkeers)veiligheid
• Voorzieningen voor jongeren en ouderen
• Openbaar vervoer
• Duurzaamheid

Wat valt zoal onder het thema ‘leven’?



Thema’s 27

Denk onder andere aan:
• Werkgelegenheid
• Vestigingsklimaat
• Mogelijkheid om te ondernemen
• Bedrijventerreinen
• Faciliteren dynamiek en bedrijvigheid

Wat valt zoal onder het thema ‘ondernemen’?



Thema’s 28

Denk onder andere aan:
• Sportterreinen
• Activiteiten
• Recreatiemogelijkheden
• Evenementen
• Horeca

Wat valt zoal onder het thema ‘ontspannen’?



Thema’s 29

Denk onder andere aan:
• Mantelzorg
• Sociale veiligheid
• Welzijn coöperaties
• Gezondheidscentra
• Eenzaamheid

Wat valt zoal onder het thema ‘zorgen’?



Thema’s 30

Denk onder andere aan:
• Samenwerking scholen
• Interactie tussen scholen
• Bijscholing ouderen
• Basisscholen
• Interactie tussen samenleving en scholen

Wat valt zoal onder het thema ‘leren’?



Randvoorwaarden 31

• Voldoende animo onder inwoners
• Slagvaardigheid en kwaliteit bouwteams
• Voldoende capaciteit
• Voldoende perspectief voor de inwoners
• Goede communicatie
• Aansluiting op wat er al is (bereikt)

Wat zijn belangrijke voorwaarden?



Risico’s 32

• Dat te weinig inwoners zich aanmelden
• Kwaliteitsverschillen bouwteams
• Bouwteams leiden tot onvergelijkbare kernencv’s

Wat zijn belangrijke risico’s?



Contact 33

Mark Hendrikx
T 06 – 54 27 00 04
E m.hendrikx@faqtorfocus.nl

Joël Wieme
T 06 – 36 46 73 04
E j.wieme@en-vdl.nl 

Wij zijn er voor u!



Bedankt 
voor uw 
aandacht


