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Village Deals

Ondersteuningsprogramma VNG aan 
kleinere gemeenten



Aanleiding 

• Vraag VNG commissie G&W: zichtbaar maken bestuurlijke handvatten 
voor integraal werken in sociaal domein binnen kleinere gemeenten (tot 
50.000 inwoners, 300 gemeenten)

• Inspiratie City Deal Inclusieve Stad maar met bestuurlijke focus, ‘deal’ 
met gemeenteraad en ruimte binnen regionale kaders

• Programma Vernieuwingsactiviteiten Wmo 2016-2018 



Doel en inhoud Village Deals

• Een deal tussen B&W en de gemeenteraad om te experimenteren met 
als doel: een vernieuwend en integraal ondersteuningsaanbod aan 
bewoners met een meervoudige hulpvraag

• Lokale invulling

• Werken met ontschot budget gewerkt binnen het experiment



Accent op bestuurlijk handelen

• Handreiking opleveren voor hoe het bestuurlijk instrumentarium in te 
zetten voor een integrale aanpak binnen de eigen gemeente en hoe de 
ruimte binnen regionale afsprakenkaders benut kan worden.

• Welk bestuurlijke instrumentarium draagt op welke wijze aan een meer 
integrale aanpak in het sociaal domein? 
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Ondersteuningsprogramma

• Radar Advies: 

• voorbereiding: o.a. plan van aanpak

• bouwen: sluiten village deals

• uitvoering: monitoren/adviseren

• afronding (juni 2018)

• Movisie: onderzoek naar bestuurlijk instrumentarium



Thema Village Deal Oldenzaal: 

maatschappelijk relevante dagopvang

‘

Stip op de horizon: ‘een gelukkige inwoner die daar waar nodig wordt 

ondersteund en binnen zijn eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving’



Kansen 

Transformatie/innovatie in de dagopvang/besteding

Ontwikkelen van een integraal aanbod 

Maatschappelijke relevantie:

Persoonlijk ontwikkeltraject cliënt

Verbinding/cross-overs met maatschappelijk 

verantwoord ondernemen/sociaal ondernemen

Betekenis participatie cliënt voor samenleving



Uitgangspunten voor vernieuwing 
dagopvang/besteding

Ontwikkeld door betrokken partijen in Oldenzaal

Integrale samenwerking

Goede begeleiding voor cliënten en participanten

Meer effect met hetzelfde of minder budget

Naaste omgeving

Disruptief durven denken



Proces

Participerende rol voor de gemeenteraad: werkgroep

Denktank van maatschappelijke partners

Co-creatie

Invulling veranderende rol overheid

Parallel: leerproces (experiment) en realisatie 

concreet product (project)



Beoogde resultaten Village Deal

Vernieuwende invullingen van de dagbesteding –

vanuit wederkerigheid tot stand gekomen

Een nieuwe vorm van participerend besturen – zo 

mogelijk voortzetten in andere sociaal-

maatschappelijke thema’s

Pilot(s) vanuit een integrale werkwijze: aangedragen 

door het veld



Strategische keuzes / dilemma’s

Financiering

Doelgroep-bepaling

Rol bedrijfsleven – sociaal ondernemen




