
   

Kleinere gemeenten kijken met interesse naar de uitkomsten van de City Deal: De inclusieve stad. Deze City 
Deal krijgt nu een vervolg met de Village Deal. 

Kleinere gemeenten werken nu aan vernieuwing en aanpassing van hun bestaande ondersteuningsarrange-
menten. Zodat oplossingen die mensen zélf aandragen gerealiseerd kunnen worden met behulp van integra-
le ondersteuning rond schuldenproblematiek, participatie, begeleiding en zorg.

De VNG start voor de zomer 2017 met Village Deals voor kleinere gemeenten en zoekt gemeenten die 
hieraan willen deelnemen.

Wat is een Village Deal?
Een Village Deal is een  deal tussen het College B& W en de gemeenteraad.  Elke gemeente bepaalt lokaal 
de inhoud en sluit zijn eigen Village Deal met de gemeenteraad. 

Denk aan: 
• Het beter combineren van beschut werken en dagbesteding, in plaats van verschillende arrangementen 

met concurrerende financiering en partijen.
• Het bieden van doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren, ook richting volwassenheid.
• Anders omgaan met schulden door alternatieve aanpak van bewindsvoering in combinatie met onder-

steuning.

Elke Village Deal kent een ontschot en integraal budget ter financiering van deze integrale ondersteuningsar-
rangementen.

Bestuurlijke focus ondersteuningsprogramma
Het ondersteuningsprogramma van de Village Deals heeft een bestuurlijke invalshoek. U onderzoekt samen 
waar de balans ligt tussen regie en vrijheid. Hoe geven gemeenteraad en bestuurders daar samen vorm aan? 
Hoe vervullen bestuurders hun rol in samenwerking met maatschappelijke partners? Hoe creëren ze ruimte 
binnen de bestaande (regionale) afsprakenkaders voor een eigen vernieuwende aanpak?

U gaat op zoek naar de uitvoeringspioniers die het verschil gaan maken met een innovatieve aanpak. Wat 
hebben zij van u nodig om betekenisvol te kunnen werken?

VNG zoekt deelnemers voor 
de Village Deals



   

Het resultaat
• Tijdens de Village Deal volgt u een leertraject binnen uw gemeente en is er uitwisseling met andere 

gemeenten. 
• Als projectleider leert u zich als procesbegeleider van een nieuwe werkwijze te positioneren.
• Als bestuurder leert u het bestuurlijk instrumentarium beter te benutten en ruimte binnen bestaande 

(regionale) afsprakenkaders creatiever te gebruiken. 
 
Het aanbod
De VNG biedt tot juni 2018 begeleiding en een veilige leeromgeving in de eigen gemeente met daarnaast 
een landelijk uitwisselingsprogramma met andere Village Deals. 

Het aanbod bestaat uit:
• Een eigen coach/adviseur die het proces in drie vormen faciliteert:

1. Hands-on: hulp bij de opzet en uitvoering van de Village Deal.
2. Randvoorwaardelijk: hulp aan de projectleider bij bestuurlijk en managerial inbedden van Village Deal 

binnen de bestaande afsprakenstructuur.
3. Coachend: reflecteren op en ontwikkelen van nieuw handelingsrepertoire voor bestuurders en 

projectleiders.
• Samen organiseren van een lokale kick-off bijeenkomst en werkateliers met de gemeenteraad en stake-

holders.
• Landelijke werkbijeenkomsten en werkbijeenkomsten op locatie voor bestuurders en projectleiders, 

uitwisseling van ervaringen tussen Village Deals en City Deals.

Voorwaarden voor deelname
Voor deelname aan de Village Deals zijn een aantal voorwaarden van belang:
• Gemeentegrootte tot ongeveer 50.000 inwoners.
• De gemeente is al actief in het ontwikkelen van een meer integraal arrangement van voorzieningen voor 

bewoners met een meervoudige hulpvraag.
• Een bestuurlijk trekker en opdrachtgever die bereid is een bestuurlijk leerproces aan te gaan.
• Een ambtelijk projectleider die de Village Deal leidt op basis van een bestuurlijke opdracht.
• De bestuurlijke bereidheid om een flexibel en ontkokerd experimenteerbudget van enige omvang in te 

zetten voor integrale ondersteuningsarrangementen.
• Een positieve houding van de gemeenteraad en betrokkenheid bij de opzet van de Village Deal. 
• Een financiële bijdrage leveren van €10.000 aan het ondersteuningsprogramma.
• Maximaal 5 gemeenten kunnen deelnemen.

Selectieprocedure
Neemt u voor 19 juni telefonisch contact op voor verdere informatie en uitleg van de procedure. VNG maakt 
de selectie bekend op 28 juni bij de aanmelders. Kennismakingsgesprekken met de bestuurder en projectlei-
der vinden bij voorkeur plaats voor de zomervakantie.

Planning
Een Village Deal kent vier fases:
1. Voorbereiding (tot zomervakantie 2017): kennismaken en samenwerkingsafspraken. 
2. Bouwen aan de Village Deal ( tot november 2017): lokale kick-off en werksessies rond inhoud Village 

Deal, sluiten van Village Deal lokaal. Landelijke uitwisseling Village Deals.
3. Aan de slag (tot mei 2018): uitvoering experiment, leertraject bestuurders en projectleiders, landelijke 

uitwisseling. 
4. Afronding – (juni 2018) reflectie op resultaten en vervolgstappen.

Meer weten?
Neem contact op met VNG, Freya Mostert (freija.mostert@vng.nl, 06-52317352), of Radar, 
Hannie Dekker (h.dekker@radaradvies.nl, 06-53623817)


