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Governance structuur KvdVK fase 3 
  
Deze notitie is besproken in de stuurgroep Kans voor de Veenkoloniën van 7 september jl., en het 
breed bestuurlijk overleg van 14 september jl.  
  
In het amendement dat ten grondslag ligt aan het programma Kans voor de Veenkoloniën wordt als 
een van de uitgangspunten genoemd dat er gestreefd moet worden naar een breed draagvlak onder 
bestuurders, maatschappelijke organisaties en inwoners van de Veenkoloniën. 
De voornaamste financier van dit programma is op dit moment de rijksoverheid. Op de langere termijn 
zullen lokale en provinciale overheden, ziektekostenverzekeraars, de beweging van burgerinitiatieven 
en maatschappelijke initiatieven, aangevuld met initiatieven van maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en andere hier niet genoemde organisaties zorg moeten dragen voor de continuïteit van 
het programma Kans voor de Veenkoloniën, dat doorgaat onder de naam Kracht van de Veenkoloniën. 
  
De uitvoering van het programma is in juli 2017 herzien. ZIF is als aanvrager van de subsidie de 
penvoerder en onderhoudt vanuit die rol rechtstreeks contacten met projectuitvoerders om de 
voortgang goed in beeld te hebben zowel inhoudelijk als financieel en rapporteert daarover op 
hoofdlijnen aan de stuurgroep en in de toekomst aan de Programmaraad. Het Dagelijks Bestuur is het 
voorbereidend gremium. 
De werkgroep bewonersinitiatieven zet zich in voor grotere betrokkenheid van inwoners bij zowel 
lopende als nieuwe projecten en zoekt hierin de samenwerking en afstemming en verbinding met 
huidige projectuitvoerders en de programma-uitvoering. Een ontwikkeling die recht doet aan de 
uitgangspunten van het programma en ook de huidige tijdgeest. De bewonersmonitor wordt samen-
gevoegd met de toetsingscriteria en deze zullen samen als checklist worden gehanteerd bij de 
beoordeling en monitoring van projecten. 
 
‘Om ook in de toekomst de continuïteit te borgen van het programma Kans voor de Veenkoloniën is 
het van belang dat het programma breed gedragen wordt door diverse partijen die een binding met 
het gebied en de doelstelling van het programma hebben en die meer recht doet aan de 
ontwikkelingen ook rond bewonersparticipatie die in de samenleving gaande zijn’. 
  
Dat is reden geweest om de governancestructuur te herzien in de derde programma-fase door het 
instellen van een ‘Dagelijks’ Bestuur (DB) en een Programmaraad (PR) waarin een breed en bestuurlijk 
en maatschappelijk draagvlak is vertegenwoordigd. 
  
Programmaraad: 
Deze raad gaat de huidige stuurgroep vervangen en zal een toezichthoudende rol op hoofdlijnen 
krijgen, meedenken en discussiëren over strategische vraagstukken en/of dilemma’s die tijdens de 
programma-uitvoering optreden, verbindingen leggen met aanpalende lokale provinciale en/of 
landelijke ontwikkelingen en initiatieven, meedenken over continuïteit, mogelijkheden van co-
/vervolgfinanciering etc. Het gaat om mensen die vanuit hun rol een verantwoordelijkheid dragen over 
thema's die spelen in het programma en over een breed netwerk beschikken; via kwaliteitszetels kan 
al dan niet op afroep aanvullend specifieke expertise worden ingeschakeld. Ze vervullen ook een 
ambassadeursfunctie. 
De Programmaraad kan voor bepaalde belangrijke onderdelen of vraagstukken externe expertise 
inschakelen, die zorg draagt voor de kennisdeling, begeleiding en ontwikkeling van deze programma-
onderdelen en de daarmee verbonden projecten en initiatieven. 
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Qua samenstelling wordt conform het amendement voorgesteld dat deze bestaat uit inwoners vanuit 
de bewonersgroep, vertegenwoordiging vanuit gemeente en provinciaal bestuurders, professionals, 
die niet direct belanghebbend zijn en een of twee kwaliteitszetels. Het gaat om mensen die een sterke 
binding hebben met, dan wel geworteld zijn in het gebied, de programmadoelstelling onderschrijven 
en vanuit hun overstijgende rol en hun netwerk vanuit een positieve insteek actief willen participeren. 
Het is in principe een onbezoldigde taak. Voor de onafhankelijk voorzitter en inwonersvertegen-
woordiging geldt dat zij hiervoor wel betaald worden. 
  
De programmaraad komt ca. vier keer per jaar bijeen. Qua samenstelling wordt aan de volgende 
vertegenwoordiging gedacht: 
 

• Een onafhankelijke voorzitter met gezag in de Veenkoloniën en goede contacten met het 
openbaar bestuur (Frits Alberts) 

• Vertegenwoordiging vanuit gemeenten (4) en provincie (1). Om de twee jaar wordt 
gerouleerd. 

• Inwoners (4) 

• Zorgverzekeraars (2) 

• huisartsen en/of buurtzorginstanties (1) 

• 1-2 kwaliteitszetels (Dirk Strijker, hoogleraar plattelandseconomie/armoede) 

• Ministerie VWS 

• ZIF 

• TGO (procesmonitor) 
 
Naast de programmaraad wordt er een klein Dagelijks Bestuur (DB) ingesteld dat zich met allerlei zaken 
bezighoudt, die met de directe programma-uitvoering te maken hebben. Zij bereidt ook de agenda 
voor van de programmaraad-bijeenkomsten en raadplegingen die voor draagvlak en 
kennisverspreiding van belang zijn. Communicatie is daarbij een voortdurend punt van aandacht. 
 
Het DB komt 8x per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die ook de 
Programmaraad voorzit. 
 
Projecten worden uitgevoerd door diverse actoren die daarover rapporteren aan het ZIF die de 
contracten met hen opstelt, (voorschot)betalingen doet en projecten afrekent en daarvoor de 
projecten monitort. De monitoring gebeurt in nauwe samenspraak met de Bewonersraad.   
 
ZIF is juridisch (eind)verantwoordelijk en legt als aanvrager en ontvanger van de subsidie rechtstreeks 
verantwoording af aan VWS op programmaniveau, stelt (tussentijdse) wijzigingsvoorstellen op, 
rapporteert over programmavoortgang, en dient de einddeclaratie voorzien van accountantscontrole 
in. 
  
Qua samenstelling van het dagelijks bestuur wordt gedacht aan de volgende personen: 

a. een onafhankelijke voorzitter met gezag uit kringen van het openbaar bestuur (Frits Alberts) 
b. de voorzitter van de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën  
c. twee gemeentebestuurders van een gemeente uit de Veenkoloniën uit resp. Drenthe en 

Groningen 
d. de directeur van het Zorg Innovatie Forum  

 
 
31 oktober 2018, Karin M.A. Kalverboer 




