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Beesd

KERNGERICHT,
ZO DOEN 
WE DAT
Daarom kerngericht werken
Mensen worden mondiger. Inwoners willen steeds meer 
zelf bepalen wat er in hun leefomgeving gebeurt. We 
willen als  gemeente zichtbaar zijn voor alle inwoners 
van onze 26 kernen en dichtbij zijn. Ruimte bieden voor 
persoonlijk contact, maatwerk voor de kernen bieden en 
lokale initiatieven van inwoners ondersteunen.

Altijd álles kerngericht?
Nee hoor
We werken opgavegericht. We gaan  uit van de vraag die 
er ligt en hanteren een werkwijze die recht doet aan alle 
betrokkenen en het beste past bij wat nodig is. Daarbij 
past ook een integrale benadering. Niet denken vanuit 
één domein of team, maar aan tafel met de collega’s 
die het beste aan de slag kunnen met de wens van de 
inwoner(s). Bewust, samen en ‘hardop’ kiezen voor een 
passende werkwijze die hoort bij opgavegericht werken.

Kerngericht
We willen dat de kernen hun eigen specifieke 
identiteit behouden. Vertrekpunt bij 
opgavegericht en kerngericht werken: de 
bewoners, karakteristieken van het gebied, 
aanwezige structuren, initiatieven en 
activiteiten. De gebiedsmakelaars helpen als 
een ambassadeur de kwaliteiten en belangen 
van bewoners over het voetlicht te brengen in 
de gemeentelijke organisatie.

‘Hoi, ik ben Ria, 
gebiedsmakelaar’

“Als gebiedsmakelaar willen we iedereen het ruimte en 
vertrouwen geven om zelf initiatieven te ontplooien. Om 
dat te kunnen doen willen we weten wat er leeft. Zodat 
we deze initiatieven kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld 
met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Ook 
willen we mensen samenbrengen. Met elkaar bereik 
je vaak veel meer. Soms levert een ‘toevallig’ gesprek 
al een hele hoop op. Zo bleek een landgoed in Spijk - 
tegen de afspraak met de gemeente in - plots gesloten. 
Dat hoorde ik van een inwoner. Mensen konden hun 
honden daar opeens niet meer uitlaten. De eigenaar 
van het landgoed wilde broedende vogels beschermen 
tegen loslopende honden. Ik ging in gesprek met de 
eigenaar en de oplossing was simpel: onze collega’s 
van de buitendienst maakten voor hem  een bordje 
met ‘huisregels’. We hingen het op bij de ingang van 
het landgoed en het landgoed ging weer open. Ik zorg 
voor goede verbinding met de kernen. Zo help ik je de 
harmonisering te versnellen.”

Actieve partner
In Rhenoy ligt al een goede sociale infrastructuur. Er is 
een actieve dorpsraad. Die pakt veel initiatieven zelf op. In 
Rhenoy zijn veel vrijwilligers en een goed lopende structuur. 
De gebiedsmakelaar heeft hier veel contact en woont 
vergaderingen en activiteiten bij. Wanneer er iets speelt in 
het dorp, informeren inwoners haar. Ze weten elkaar goed te 
vinden.

Spijk

Heukelum

Asperen

Rhenoy
Acquoy

Gellicum

Vuren
Herwijnen Hellouw

Haaften Tuil

Beesd

Rumpt Enspijk
Deil

Tricht

Buurmalsen

Waardenburg

Neerijnen Est

Opijnen

Ophemert

Varik

Heesselt

Geldermalsen

Meteren

Mirjam Arends
mirjam.arends@westbetuwe.nl

06 - 13 48 84 72

Barry Ganzeman
barry.ganzeman@westbetuwe.nl 
06 - 20 44 95 18

Petra Bazuin
petra.bazuin@westbetuwe.nl
06 - 50 07 92 98

Patricia Visee
patricia.visee@westbetuwe.nl
06 - 11 73 49 74

Ria van Esterik
ria.van.esterik@westbetuwe.nl

06 - 25 73 19 82

Kerncanvas 
Waar het in de kern om gaat:
Met een kerncanvas krijgen en houden we de het dorp (de 
kern) scherp in beeld. Gebiedsmakelaars en inwoners maken 
hiermee duidelijk waar het in de kern om gaat. Collega’s kunnen 
die kennis benutten als ze kerngericht werken.

Knelpunten

Formele en informele 
gegevens
• demografische 

cijfers
• samenstelling

Globale/ nationale/ 
regionale visies
leefbaarheids-
initiatieven
Gerealiseerde 
projecten

Verhaal van de kern
• Verhalen die 

rondzingen

Beleidsstukken/
agenda’s
• collegeakkoord
• bidbook
• dorpsplannen
• leefbaarheidsinitiatieven

Oude lijken

Hot spots en
online
graasplekken

Structuren en
netwerken
• sleutelfiguren
• denktank
• media

Verenigingen
• sport
• kerk
• buurt
• activiteiten

Financieel
• subsidies
• leefbaarheids-

budget

Dit doet de gebiedsmakelaar
• Relatiemakelaar en stimulator van initiatieven
• Dus niet: Reddingsboei bij vastgelopen processen

• Beoordelaar leefbaarheid in de kernen  
• Dus niet: Regelaar van leefbaarheid

• Community builder
• Dus niet: Hulpverlener

• Partner van de gebiedswethouder
• Dus niet: Rechterhand van de gebiedswethouder

• Signaleerder van ‘stiltes’ in (uitvoering van) beleid 
• Dus niet: Die stiltes zelf opvullen door de kar te trekken

• Integraal werken
• Dus niet: Achter de voordeur, coördinator van de sectoren

• Verbinder van partijen en collega’s
• Dus niet: Spin in het web, die alle lijntjes controleert

• Initiator van acties
• Dus niet: Op gang houden en aan dode paarden trekken

• Optiller van incidenten naar ‘patronen’ 
• Dus niet: Alleen brandjes blussen

• Allerhande loopwerk  
• Dus niet: Plek en moment maken

• Vooruitgeschoven gemeentepost
• Dus niet: Eindbaas

Kernagenda’s!
De komende tijd gebruiken we om samen met de inwoners per kern een agenda 
op te stellen. Daarin verwerken we de input uit de plannen die er al liggen voor 
een bepaalde kern en de ideeën uit het bidbook. Het kerncanvas van ieder dorp 
is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoe komt zo’n kernagenda tot stand?

2020
13 kernagenda’s gereed 

helicopterview

2021
Overige 13 kernagenda’s 

gereed
(einde bidbook)

2022
Actualisatie 

kernagenda’s

2022
maart:

Gemeenteraads-
verkiezingen

2019
Voortgang 
monitoren

Moderne structuur
Er is geen dorpsraad maar wel een ‘gemeenschapsnetwerk’: 
Beesd voor Elkaar. Vanuit hier organiseren bewoners hun 
invloed en ideeën. Woningbouw, verkeer, economie; ze 
vormen een mening, maken plannen en brengen die in. De 
gebiedsmakelaar heeft zo een goed beeld van belangrijke 
spelers en thema’s. Op zijn beurt verbindt hij ze met de 
gemeente of andere partijen. 

Ik stimuleer een sociale infrastructuur 
voor meer lokale veerkracht.

Kijk met mij naar 
oplossingen in plaats van obstakels.

Ik kan met mijn kennis een frisse 
kijk geven op ideeën of vastgelopen 

processen met bewoners.

Houd me op de hoogte van wat voor 
mijn kernen belangrijk is en betrek me 
bij overleg en beleidvorming.

Ik weet wat er leeft en 
waaraan behoefte is.

Door goede verbinding met de kernen 
helpen we de harmonisering versnellen.

Wees mijn partner bij het opstellen van 
een kernagenda.

Ik ken de kern goed en kan 
je verbinden met mensen. 

ZO HELP IK JOU

ZO HELP JE MIJ


