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Het programma  
‘Leefbaarheid in de dorpen’ 

draagt op de lange termijn bij aan 
het vergroten van welzijn en welvaart 

in de regio met een focus op ‘goed leven’ 
en aan de ontwikkeling van een integrale 

aanpak van het verbeteren van de  
leefbaarheid. Het programma moet ertoe 

bijdragen dat de regio kan inspelen op 
de uitdagingen die op haar afkomen 

en niet met krimpscenario’s te 
kampen krijgt.

AMBITIE
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Het rijkslogo is een samenstelling van een beeldmerk 
en een woordmerk.

Beeldmerk
Het beeldmerk bestaat uit een lint met onderin  
een illustratie geïnspireerd op het Rijkswapen.  
In samenspraak met de Hoge Raad van Adel voldoet 
de illustratie aan de heraldische wetten.  
Het beeldmerk is relatief ‘klein’ en staat voor een 
Rijksoverheid die in zijn uiterlijk en toepassing 
autoriteit heeft zonder autoritair te zijn, die 
herkenbaar is en de inhoud centraal stelt.  
Een Rijksoverheid die niet overheerst, maar letterlijk 
en figuurlijk de balans verstaat tussen ordenen, 
richting geven en ruimte creëren. 

Het beeldmerk is blauw, geïnspireerd op het 
Nederlands licht. Blauw van rust en betrouwbaarheid. 
Blauw van traditie en blijvende waarden. Blauw van 
harmonie en evenwicht. Voor het beeldmerk zijn vijf 
kleuren blauw vastgelegd.

Woordmerk
Rechts van het beeldmerk staat het woordmerk.  
Het onderdeel van de Rijksoverheid vanuit wie 
gesproken wordt. Door de positie van het woordmerk 
wordt meteen duidelijk wie de afzender is van de 
betreffende boodschap. Deze duidelijkheid past bij 
een herkenbare en toegankelijke overheid. De naam 
van de organisatie wordt geschreven met een speciaal 
voor de Rijksoverheid ontworpen lettertype; de 
RijksoverheidSerif.

Afzenderschap
De merkarchitectuur van de Rijksoverheid bestaat uit 
3 lagen; Moeder, dochter en kleindochter.  
Kijk voor meer informatie over de afzenderstructuur, 
afzenderschap en samenwerkingsverbanden naar de 
richtlijnen hierover op de website.

Laag 1 – Moeder

Laag 2 – Dochter

Laag 3 – Kleindochter

Eén logo voor de Rijksoverheid

Inspiratieteams  
per ontwikkellijn

• Mensen die concreet aan  
de slag zijn met activiteiten 
• Denktank en klankbord  
voor programmabureau

Het programma bestaat uit  
4 samenhangende ontwikkellijnen

Verbindende en 
overkoepelende  

activiteiten
ervaringen delen en samen 

leren, data verzamelen, 
leefbaarheidsmonitor, 

toolbox breed 
communiceren.

Gemeente 
neemt initiatief
gemeente neemt 

initiatief en stimuleert 
dorpen om in actie te 

komen.

Dorpen  
werken samen

verbinden van mensen, 
activiteiten en 

organisaties tussen 
dorpen.

Initiatiefrijk dorp
burgers staan op en 
nemen zelf initiatief.

INHOUD



DORPEN WERKEN SAMEN
•  Samenwerking tussen dorpen.
•  Van lokaal naar bovenlokaal.
•  Gezamenlijk als regio individuele 

dorpsbelangen en – behoeften realiseren.
•  Initiatieven stimuleren, proceservaring opdoen 

en ervaringen delen.
•  Verbinden van mensen, activiteiten en 

organisaties.
•  Insteek van de samenwerking kan divers zijn: 

van energie tot het dorpshuis, van 
sportvoorzieningen tot samenwerking rondom 
evenementen en beleving.

CONCREET MOET HET PROJECT OP MIDDELLANGE TERMIJN (5-10 JAAR) LEIDEN TOT:

 Behoud en/of toename van de leefbaarheid in de dorpen;

 Meer (eigen) initiatief, sturing en participatie van bewoners in het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen;

  Inzicht in de succesfactoren en randvoorwaarden die bijdragen aan initiatieven, vergroten van de leefbaarheid  
en verstevigen van kernendemocratie; 

  Anders werken: meer aansluiten bij behoeften en de dynamiek van inwoners(initiatieven) en huidige  
maatschappelijke kansen en opgaven;

  Overdraagbare kennis en ervaring op het gebied van opzetten, aanjagen en initiëren van leefbaarheidsinitiatieven  
binnen kleine kernen en wijken van middelgrote kernen. 

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT 4 SAMENHANGENDE ONTWIKKELLIJNEN:

INHOUD

INITIATIEFRIJK DORP
•  Burgers in dorpen staan op en nemen zelf het 

initiatief als het gaat om leefbaarheid.
•  Als gemeente herkennen van dorpsinitiatieven 

en gesteld staan om deze initiatieven te 
stimuleren en te faciliteren.

•  Democratische borging van initiatieven 
(kernendemocratie).

GEMEENTE NEEMT INITIATIEF
•  Als gemeente initiëren van andere/nieuwe 

manier van werken met dorpen. 
•  Afstand tussen burgers en overheid verkleinen.
•  Iets laten ontstaan van onderaf dat langzaam 

verder groeit en uitgebouwd kan worden.
•  Cultuurverandering binnen gemeentelijke 

organisatie > integraal, interactief en proactief 
werken.

•  Inzicht in mate van differentiatie die nodig is 
om ontwikkeling op gang te brengen gezien 
behoeften en karakters van verschillende 
dorpen vs uitlegbaarheid van deze verschillen.

•  Duurzame borging van de ontwikkeling (van 
een dorp richting een initiatiefrijk dorp).

VERBINDENDE EN OVERKOEPELENDE 
ACTIVITEITEN
•  Verbinden van de opgedane kennis en 

ervaringen programmabreed, dus binnen 
‘dorpen  werken samen’, ‘initiatiefrijk dorp’ en 
‘gemeente neemt initiatief’ (inhoud én proces).

•   Samen leren en ontwikkelen.
•  Ontwikkelen, verzamelen en analyseren van 

data.
•  Breed communiceren over de ambities en 

doelen en over de inspanningen en resultaten 
van het programma Leefbaarheid in de 
dorpen.
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draagt op de lange termijn bij aan 
het vergroten van welzijn en welvaart 

in de regio met een focus op ‘goed leven’ 
en aan de ontwikkeling van een integrale 
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