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Bijeenkomst met denktank Vitaal Vogelenzang
Dinsdag 6 december 2016, 16.00-18.30
Dorpshuis Vogelenzang
Denktank, gemeente, communicatiebureau De Wijde Blik
Selectie onderzoeksbureau, bespreken korte termijnmaatregelen

Verslag
Op 6 december presenteerden twee onderzoeksbureaus hun plan van aanpak / aanbod voor
onderzoek t.b.v. de ontwikkelscenario’s. Daarnaast werd er overlegd over de korte
termijnmaatregelenlijst, en over hoe deze verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Tenslotte werden
er afspraken gemaakt over de Kick-off die op 19 december plaats zal vinden.
Dit verslag is een beknopte weergave van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn
voor het vervolg.
Start
Jan feliciteert Vogelvrij met het winnen van de prijs voor vrijwilligersorganisaties.
Onderzoeksbureaus
Ecorys
Joost de Koning en Annejet Kerckhaert van Ecorys presenteren hun aanpak. Vervolgens worden
vragen gesteld en beantwoord:
- Over gebruik van data:
o Vooral van bestaande data uitgaan, bijvoorbeeld gemeentelijke bronnen.
o Niet: onderzoek naar behoefte van maatregelen.
o Sterk gericht op onderzoek naar de problematiek.
o En op de vraag: Waarom gebruiken mensen wel / niet bepaalde voorzieningen.
- Over ervaring met vergelijkbare projecten:
o Eerder met ‘het in kaart brengen van dna’ gewerkt, in een zelfde soort opdracht.
o Er wordt altijd nauw samen gewerkt om de kennis optimaal samen te brengen.
- Over hoe erachter te komen waar nu precies behoefte aan is, in Vogelenzang.
o Voor het gezamenlijk maken van beleid, is de aanpak van Ecorys een goed
toepasbare methodiek.
o Ervaring opgedaan bij Pact op Zuid in Rotterdam en schuldenaanpak in Woerden.
o De aanpak gaat uit van het activeren van inwoners.
- Waarom moeten we voor jullie kiezen?
o De aanpak is aanvullend van wat de onderzoekers weten over gemeentelijk beleid;
sociaal en ruimtelijk-economisch. Het onderzoek zal voor lange termijn bruikbaar
zijn, een ‘framework’ bieden. Dat geeft de mogelijkheid om impact te maken en
keuzes zichtbaar te maken.
o De toepassing van de methodiek ‘effectenarena’: dat levert een brede focus op.
Companen
Roosje van Leer en Marnix Groenland van Companen presenteren hun aanpak. Vervolgens worden
vragen gesteld en beantwoord:
- Over of het houden van een enquête wel nodig is. Daarover enige discussie:
o Inwoners zijn vragen-moe, ze willen aan de slag.
o 25% bewoners heeft al de enquête huis aan huis ingevuld.
o De vragen die gesteld zijn, is toch weer anders dan wat de deskundigen willen weten.
Zij kunnen aanvullende vragen stellen.
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Raadplegen van inwoners en de voorkeuren voor maatregelen, dat kan ook
bijvoorbeeld via een website.
Over hoe concreet een ontwikkelperspectief kan worden:
o Als er al initiatieven zijn dan kan het zeer concreet.
o De ontwikkelscenario’s moeten dat ook worden: er moeten instrumenten, opties
geschetst worden.
o De scenario’s moet aansluiten op de belevingswereld van bewoners.
Over wanneer het project van het onderzoeksbureau succesvol is:
o Wanneer mensen zich in het ‘dna’ van het dorp kunnen herkennen.
o Als er concrete acties uitkomen waar energie op blijkt te zitten.
o De aanpak hoeft niet vernieuwend te zijn, maar moet ‘gedragen’ worden.
Over of er directe ervaring is met deze aanpak, bij beide onderzoekers:
o Bijvoorbeeld in Heerhugowaard en Schagen.
o Daar was de opdracht het in kaart brengen van het dna.
o Waar mogelijk willen ze ook de implementatie starten, voor wat inwoners zelf
kunnen oppakken.
o Het kiezen van de ontwikkelrichtingen: dat moet Vogelenzang zelf doen.
o Politici moeten niet voor willen schrijven dat de aanpak in alle dorpen er hetzelfde
uitziet.

Voorkeur voor onderzoeksbureau
De keuze valt voor Companen, maar er zijn nog aandachtspunten en vragen die Leonie Campfens in
het contact met Companen zal meenemen:
- Het moet echt specifiek over Vogelenzang gaan. Verdiep goed in wat er al is in het dorp,
plaats het niet teveel in een grote context.
- Ga uit van wat er al is aan informatie, er is al erg veel.
- Enquêtevragen: welke aanvullingen zijn er nodig?
- Kan op den duur een kleine school behouden worden?
- Projectplan Vitaal Vogelenzang is (uiteraard) de leidraad.
- Er is meer behoefte aan implementatiekracht, hoe kan dat georganiseerd worden?
Mededeling n.a.v. vorige bijeenkomst
Leonie Campfens heeft contact gehad met Huub Sibbing. Er zal worden geprobeerd een bijeenkomst
te organiseren, een soort verdiepingssessie, over een mogelijke dorpsaanpak volgens zijn methodiek.
Daarbij worden leden van de Begeleidingsgroep uiteraard uitgenodigd.
Organisatie Kick-off op 19 december
- Tijden: 17:00u-18.30u, om 17:45u de presentatie.
- Locatie: Zebra Zorgboerderij.
- Doel: presentatie van project Vitaal Vogelenzang, in goede Kerstsfeer, met het dorp.
- Inhoud: vertellen over de voortgang van het project, over de korte termijnmaatregelen, en
ophalen van wensen uit het dorp.
- Middelen: onder meer een wensboom.
- Catering: glühwein, warme choco, en laat lekkere hapjes ook vanuit het dorp komen.
- Rol Begeleidingsgroep: iedereen is aanwezig, herkenbaar en aanspreekbaar en probeert er
vanaf 16.00 uur te zijn om mee te helpen op te bouwen
- Manuela zorgt voor kerstmutsen zodat we herkenbaar zijn
Documentaire
De filmmaakster komt niet langs op 19 december, dat is erg jammer. Er is door de gemeente wel een
realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden: er is geen 30-40 duizend euro voor beschikbaar.

Mogelijk dat de filmmaakster een andere manier vindt om de film te financieren, er blijft contact met
haar.
Korte termijnmaatregelenlijst
Jan, Sandra, Dorien, Jose en Jacqueline willen aan de slag met de uitwerking van het ‘laaghangend
fruit’. Leonie coördineert dit, ook samen met haar collega’s bij de gemeente.
Contact met onderzoeksbureau
Peet, Jacqueline, Sandra, Dorien en Jan zullen betrokken worden als klankbordgroep voor het
onderzoeksbureau. Leonie coördineert dit.
Samenstelling Begeleidingsgroep
De Begeleidingsgroep is compleet, omdat er niemand aansluit vanuit de camping / landgoed en
niemand vanuit de hoek ‘welzijn’.
Tot slot
Vanuit Les Petits wordt er een Roparun-team samengesteld. Er gaat geld opgehaald worden voor
kankerbestrijding. Sandra zal nog om steun hiervoor vragen bij de Begeleidingsgroep.
Vervolg
- 19/12 – 17.00u-18.30u, ‘Kick-off’ voor Vitaal Vogelenzang: zoveel mogelijk Vogelenzangers
informeren. Locatie: Zebra Zorgboerderij.
- 11/01 – 17.15u-19.15u, bijeenkomst Begeleidingsgroep. Locatie: Dorpshuis.

Actielijst (met verantwoordelijke)
-

Maken van een tijdpad en een fasering van de resultaten en communicatie (De Wijde Blik)
Maken van afspraken met onderzoeksbureaus (Gemeente)
Maken van een lijst van deelnemers en mailadressen (De Wijde Blik)
Maken van een Dropbox voor de Begeleidingsgroep (De Wijde Blik)
Maken van een website en (tijdelijke) Facebook voor het project Vitaal Vogelenzang (De
Wijde Blik)
Voorbereiden communicatie met inwoners Vogelenzang die zich eerder als vrijwilligers
hebben aangemeld (Gemeente, De Wijde Blik)
Voorbereiden bijeenkomst 6/12 (De Wijde Blik)
Voorbereiden Kick-off 19/12 (Gemeente, De Wijde Blik, Zebra Zorgboerderij) en uitnodiging
(Gemeente)
Uitnodigen Camping / Landgoed voor deelname in Begeleidingsgroep (Peet)
Uitnodigen ‘Welzijn’ voor deelname in Begeleidingsgroep (Gemeente)
Doorrekenen van de kosten van de korte termijnmaatregelenlijst (Gemeente)
Maken van de korte termijnmaatregelenlijst, met aansluitend een mini-enquête in de
Begeleidingsgroep (De Wijde Blik)
In Dropbox zetten van relevante documenten: proces, presentaties bureaus (De Wijde Blik)
Kerstmutsjes halen voor 19/12 (Manuela)
Presentje voorbereiden voor 19/12 (De Wijde Blik)
Badges voor 19/12 (De Wijde Blik)
‘Aankleding’ voor 19/12 bij de Plantage regelen (Leonie)
Voorzet voor uitnodiging doorsturen naar Begeleidingsgroep (Jacobien)
Verdere organisatie en voorbereiding 19/12 (Gemeente en De Wijde Blik)

