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INLEIDING1
In het najaar van 2009 heeft de Provincie Fryslân de intentie uitgesproken 

het veertienjarige project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ te starten. 

De doelstelling is het verbeteren van de sociaal economische positie en  

de fysieke leefomgeving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf 

en Weststellingwerf in het algemeen, en die van mensen in een achter-

standsituatie in het bijzonder. Tijdens de looptijd van het project stelt 

de Provincie middelen beschikbaar voor het opzetten van projecten die 

gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het  

gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners  

in de Stellingwerven. Dit rapport presenteert de resultaten van de  

eenmeting over de sociaal economische situatie in de gemeenten  

Oost- en Weststellingwerf, twee jaar na de nulmeting. 
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Inleiding

1.1 Project Aandachtsgebieden Stellingwerven (2010-2024) 

De landelijke aanpak ‘Vogelaarwijken’ was voor Provinciale Staten van Fryslân aanleiding om 
nauwkeuriger te kijken naar de verschillende regio’s, dorpen en wijken in Fryslân. De focus zou 
daarbij moeten liggen op mensen die in een sociaal economische achterstandssituatie verkeren 
wat betreft werk, wonen, opleidingsniveau en integratie. Op verzoek van Provinciale Staten is in 
2009 een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in wijken en dorpen in Fryslân. De informatie 
die daaruit voortkwam diende als input voor een expertmeeting over aandachtsregio’s. 

De uitkomst van deze meeting is samengevat in de volgende vier punten:
•  In Fryslân zijn er knelpunten op sociaal gebied. Doordat deze knelpunten diffuus verspreid 

zijn over de provincie, vallen gemeenten vaak buiten landelijke normen en komen ze niet in 
aanmerking voor middelen van de Rijksoverheid.

•  Een integrale aanpak van fysieke en sociale achterstanden met nadruk op economische  
ontwikkeling is vereist.

•  De aanpak moet van onderop opgezet en uitgevoerd worden door nauwe samenwerking met 
bewoners en het geven van verantwoordelijkheid aan bewoners.

•  Er moet gestreefd worden naar de inzet van langdurige projecten, waarbij de bundeling van 
verschillende projecten binnen een dorp of wijk belangrijk is.

Provinciale Staten hebben naar aanleiding van bovenstaand onderzoek en een expertmeeting 
de intentie uitgesproken een veertienjarig project aan te gaan, genaamd ‘Aandachtsgebieden 
Stellingwerven’. In dit project wordt gezocht naar methoden om sociale problematiek, ruimtelijke 
problematiek en economische problematiek te koppelen zodat de overerving van armoede van 
generatie op generatie wordt verminderd. 

Het project heeft vanuit Provinciale Staten de volgende centrale 

doelstelling meegekregen:

“Het in veertien jaar verbeteren van de sociaal economische positie  

en de fysieke leefomgeving van de inwoners van de gemeenten  

Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het algemeen en die van  

mensen in een achterstandssituatie in het bijzonder.”

De doelstelling is opgesplitst in drie subdoelen die concreter weergeven waar naartoe gewerkt 
moet worden gedurende het project:
•  De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven is in zeven jaar twee maal  

zo hoog als de stijging van het provinciale gemiddelde.
• De werkloosheid in de Stellingwerven daalt in zeven jaar naar het provinciale gemiddelde.
• De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt naar het provinciale gemiddelde1.

In maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten het voorstel Aandachtgebieden Stellingwerven 
vastgesteld2. Daarna hebben de betrokken gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf en 
provincie Fryslân het project verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in voorstellen voor het 
opzetten van projecten in:
• Noordwolde (Weststellingwerf)
• Woonwijk Haerenkwartier (in Oosterwolde, Ooststellingwerf)
• Woonwijk Oosterwolde-Zuid (Ooststellingwerf)

Een integrale en creatieve aanpak ten aanzien van het 
behalen van de doelstellingen was voorwaarde. Voor 
beide gemeenten dient het realiseren van de doelstellin-
gen uitgevoerd te worden door projecten in relatie tot de 
volgende thema’s:
1. Arbeidsparticipatie en participatie in de samenleving;
2. Wonen;
3. Leefsituatie van kinderen en jongeren;
4. Fysieke infrastructuur;
5. Recreatieve infrastructuur (Noordwolde).

In een dergelijk grootschalig project is het van belang om 
de projecten, de doelstellingen en de resultaten goed te 
monitoren. Aan Partoer is gevraagd om een nulmeting, 
het monitoren van het proces, de tussentijdse evaluaties 
en de eindevaluatie op te zetten en uit te voeren.  
In 2017 staat een ‘midterm review’ gepland over het  
totale project, gevolgd door een eindevaluatie in 2024. 

1  Participatie is gedefinieerd als actieve deelname aan maatschappelijke 

activiteiten. Typische verschijningsvormen van het concept participatie 

zijn ‘arbeidsparticipatie’ (deelname aan de arbeidsmarkt) en  

‘sociaal-culturele participatie’ (deelname aan sociaal-culturele  

activiteiten).

 2 DS-Stik 23 maart 2010, reg.nr. 876413
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3 E. Buist, M. Jokhan & W. de Vries (2011) Nulmeting in de aandachtsgebieden Stellingwerven. Leeuwarden: Partoer. 
4 I.M. Verdoner (2012) Stelling nemen in de Stellingwerven. Leeuwarden: Partoer.

5 W.de Vries, S. Wiegersma & I. de Vries (2013) Tussenevaluatie projecten in de aandachtsgebieden Stellingwerven.  

  Leeuwarden: Partoer.

Inleiding

1.2 De tussenevaluatie

In 2011 heeft Partoer een nulmeting uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport  
‘Nulmeting in de aandachtsgebieden Stellingwerven3’. Eveneens is er een eerste deel van  
de methodiekbeschrijving verschenen: ‘Stelling nemen in de Stellingwerven4’.  
In de nulmeting zijn feiten en cijfers in kaart gebracht over de bevolking, economische  
ontwikkeling, werk, inkomen, maatschappelijke participatie, wonen en kinderen en jongeren. 
De nulmeting geeft inzicht in de stand van zaken op een peildatum voor algemene indicatoren, 
structurele kenmerken van de gemeenten en waar mogelijk in de specifieke aandachtsgebieden 
Noordwolde en in Oosterwolde de wijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid. Steeds is gepro-
beerd de indicatoren te vergelijken met provinciale cijfers en/of gemiddelden. De indicatoren 
zijn in overleg met de gemeenten en Provincie vastgesteld. De informatie over de indicatoren  
is verzameld via deskresearch, waarbij gebruikt is gemaakt van bestaande bronnen zoals het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), de Monitor Fryslân en verschillende andere monitoren. Daarnaast is bij beide gemeenten 
en bij organisaties in de gemeenten informatie verzameld over specifieke onderwerpen waarvoor 
geen openbare bronnen beschikbaar zijn. 
Om de voortgang van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven te bewaken en tussentijds te 
toetsen, heeft de provincie Fryslân Partoer gevraagd in 2013 een tussenevaluatie uit te voeren. 
Hiertoe zijn de indicatoren uit de nulmeting gemonitord (eenmeting). Voorts is gevraagd een  
aantal projecten te evalueren die in het kader van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven 
zijn opgestart. Doel is om na te gaan in welke mate deze bijdragen of bijgedragen hebben aan 
het behalen van de doelstellingen ten aanzien van inkomen, werkloosheid en participatie. 

De tussenevaluatie bestaat dus uit twee onderdelen: 
1) Eenmeting 
Bij de start van het project is reeds bepaald dat twee jaar na de nulmeting de indicatoren 
gemonitord worden, in een eenmeting. Zo wordt inzichtelijk of er in de algemene indicatoren 
veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met de nulmeting. Voor de eenmeting is dezelfde 
aanpak als de nulmeting gehanteerd. Het betreft de meting op de indicatoren die voor de  
nulmeting zijn vastgesteld. De eenmeting bevat een analyse van de veranderingen die hebben 
plaatsgevonden sinds de nulmeting. De resultaten worden per indicator weergegeven waarbij 
steeds, indien mogelijk, een vergelijking met de provinciale situatie wordt gemaakt.

2) Evaluatie van projecten  
In het kader van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn verschillende projecten 
geïnitieerd. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van projecten waarvoor de provincie 
Fryslân subsidie heeft verleend in de periode 2010-2012. De meeste projecten zijn langlopende 
projecten die in 2011 en 2012 van start zijn gegaan. Bij deze langdurige projecten vindt een 
tussentijdse evaluatie plaats om na te gaan of de uitvoering overeenkomt met het voorstel en de 
planning en de resultaten voldoen aan de verwachting zoals geschetst in het plan van aanpak. 

1.3 Opzet onderzoek
  
In deze rapportage staat de eenmeting centraal. In een apart rapport5 zijn de resultaten van 
de projectevaluaties opgenomen. In het najaar van 2010 heeft Partoer, in afstemming met de 
provincie Fryslân en de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, een indicatorenlijst 
samengesteld. In de zomer van 2013 heeft Partoer gegevens over de indicatoren verzameld en 
geanalyseerd. De gegevens komen van landelijke en lokale bronnen zoals het CBS, UWV en de 
Monitor Fryslân (Partoer). Gegevens die niet bij openbare databanken verzameld konden worden, 
zijn bij de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf opgevraagd. Ook zijn er bij maat-
schappelijke organisaties in beide gemeenten data opgevraagd, onder andere bij woningbouw-
corporaties en welzijnsorganisaties. Voor alle data geldt dat als peildatum is gekozen voor de 
meest recente, beschikbare gegevens. 

De gegevens die in het kader van deze eenmeting zijn verzameld, worden vergeleken met de 
gegevens van de nulmeting. De gegevens worden gepresenteerd in tabellen en figuren. Niet alle 
gegevens zijn beschikbaar tot op dorps- of wijkniveau (bijvoorbeeld beroepsbevolking en werk-
loosheidsuitkeringen). Ook de peildatum is niet overal gelijk (bijvoorbeeld bij de bevolkingsgege-
vens). Voetnoten onder de tabellen geven telkens de bron, de peildatum en eventueel opmerkin-
gen weer die nodig zijn om de gegevens op de juiste manier te interpreteren en te vergelijken. 
Sommige gegevens zijn niet één op één te vergelijken, maar geven toch een indicatie.
In deze rapportage wordt steeds de situatie in 2013 (of gegevens uit het laatst bekende jaar) 
vergeleken met de gegevens in de nulmeting. Voor sommige indicatoren zijn de gegevens achter-
af gecorrigeerd. In deze eenmeting zijn in dat geval de gecorrigeerde cijfers gebruikt. Indien dit 
van toepassing is, wordt dit erbij vermeld. 
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1.4 Aandachtsgebieden

Deze eenmeting richt zich op de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf met specifieke 
aandacht voor Oosterwolde en de woonwijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid in Ooster-
wolde (gemeente Ooststellingwerf) en Noordwolde (gemeente Weststellingwerf). Hieronder staat 
aangegeven hoe deze gebieden exact zijn afgebakend.

Oosterwolde
Het dorp Oosterwolde (postcode 8431) is de hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf en 
tevens de grootste plaats met 10.016 inwoners (januari 2013). 

Het Haerenkwartier, Oosterwolde
Woonwijk Het Haerenkwartier heeft 171 woningen en telt 329 inwoners (januari 2013). Alle 
huizen zijn huurwoningen, die in het bezit zijn van Actium. Het gaat om woningen aan de straten 
Dwarshaer, Lage Haer, Vossehaer, Goldhaer, Ybenhaer, Hoge Haer en Venekoterweg. 

Oosterwolde-Zuid, Oosterwolde
Woonwijk Oosterwolde-Zuid heeft 714 woningen en telt 2.619 inwoners (januari 2013). De wijk 
ligt tussen de Molenweg, Venekoterweg en de N381. In het project ‘Aandachtsgebieden Stelling-
werven’ ligt de focus op een deel van deze wijk, het renovatiegebied. Het gaat om woningen aan 
de straten Tjongerhof, Snellingerdijk, Boekhorsterweg, Kringgreppelstraat, Assessorlaan, Griet-
manslaan, Menninge, Breikom en Dorprichterstraat. In deze rapportage wordt echter dikwijls de 
hele wijk meegenomen, omdat voor de specifieke straten niet altijd gegevens bekend zijn.

Noordwolde

Het dorp Noordwolde (postcode 8391) ligt in de gemeente Weststellingwerf en heeft 3.723 inwo-
ners (januari 2013). Tot het aandachtsgebied Noordwolde behoort de kern Noordwolde, exclusief 
Noordwolde-Zuid. Globaal is de indeling af te lezen in figuur 1.2, waarbij het gaat om de kern 
Noordwolde, exclusief Noordwolde-Zuid. In deze eenmeting is de kern Noordwolde-Zuid wel 
meegenomen omdat dit op postcodeniveau niet apart is af te bakenen. 

Bron:  
gemeente Ooststellingwerf, 
bewerking Partoer

Bron: gemeente Weststellingwerf



Net als in nulmeting, geeft de eenmeting inzicht in  

bevolkingskenmerken en de bevolkingssamenstelling.  

In dit hoofdstuk komen de volgende indicatoren aan de orde: 

inwonertal, leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling,  

herkomst en bevolkingsprognose. Steeds worden gegevens  

gepresenteerd over de provincie Fryslân, de gemeenten  

Ooststellingwerf en Weststellingwerf en waar mogelijk  

over Oosterwolde (en de wijken Haerenkwartier en  

Oosterwolde-Zuid) en Noordwolde. 

BEVOLKING2
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Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Ooster
wolde*

Haeren
kwartier

Oosterwolde 
Zuid**

Weststelling
werf

Noordwolde

Aantallen

Mannen 2011 323.439 13.026 4.920 197 624 12.945 1.880

2013 323.442 12.933 4.917 160 652 12.848 1.884

Vrouwen 2011 323.843 12.978 5.105 190 597 12.901 1.875

2013 323.420 12.903 5.099 169 656 12.747 1.839

Totaal 2011 647.282 26.004 10.020 387 1.221 25.846 3.750

2013 646.862 25.836 10.016 329 1.308 25.595 3.723

Bron: CBS, Monitor Fryslân, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum januari 2011, januari 2013 

* Oosterwolde: data 2011, betreft gecorrigeerde data 

** Oosterwolde-Zuid: data betreft renovatiegebied

Bevolking

Tabel 2.1: Aantal inwoners en geslacht, 2011 en 2013

Figuur 2.1: Percentage inwoners, 65+ers, 2011 en 2013

Figuur 2.2: Percentage inwoners van 0-14 jaar, 2011 en 2013

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf telt per 1 januari 2013 25.836 inwoners en de gemeente Weststel-
lingwerf 25.595 inwoners. In beide gemeenten is het aantal inwoners licht gedaald sinds 2011. 
In de gemeente Ooststellingwerf is er een bevolkingsdaling van 168 inwoners en in de gemeente 
Weststellingwerf een daling van 251 inwoners in vergelijking met 2011. In Oosterwolde is de 
bevolking in deze periode vrijwel gelijk gebleven. Opvallend is wel dat in het Haerenkwartier 
het aantal inwoners met 58 is afgenomen in de periode 2011-2013 (-15%). Dit komt vooral door 
verhuizingen van gezinnen met kinderen uit het Haerenkwartier. In het renovatiegebied Ooster-
wolde-Zuid (deel van de wijk) is het aantal inwoners met 87 toegenomen (+7%).

In Oosterwolde woont ruim een derde van de bevolking van de gemeente Ooststellingwerf.  
In Noordwolde woont 15% van de bevolking van de gemeente Weststellingwerf. De verhouding 
mannen/vrouwen is in de gemeenten en wijken nagenoeg overal 50/50% en dit is in 2013  
vrijwel gelijk ten opzichte van 2011. 

2.1 Aantal inwoners 2.2 Leeftijdsopbouw

Tabel 2.2 toont de leeftijdsopbouw van 
de provincie, gemeenten, dorpen en 
wijken die in dit onderzoek centraal 
staan. In de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf wonen naar verhouding 
veel 65-plussers (figuur 2.1). Dit percentage 
is in 2013 nog toegenomen in vergelijking 
met 2011. In 2013 is respectievelijk 20,1% 
en 21,0% van de inwoners 65 jaar of ouder. 
Dit is hoger dan het gemiddelde Friese 
percentage van 16,9%. In de beide Stelling-
werver gemeenten is dus sprake van meer 
vergrijzing dan gemiddeld in de provincie. 
In de dorpen Oosterwolde en Noordwolde 
zijn de percentages met respectievelijk 
21,1% en 22,9% relatief nog weer hoger dan 
in de gemeenten. Als we naar de wijken 
van Oosterwolde kijken dan valt op dat in het Haerenkwartier de bevolking uit opvallend weinig 
65-plussers bestaat, slechts 12,7%. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de samenstelling van het 
woningbestand in deze wijk. In het Haerenkwartier zijn namelijk bijna alleen (eengezins) rijwonin-
gen te vinden. Deze woningen zijn wellicht minder aantrekkelijk voor 65-plussers. Ook in de wijk 
Oosterwolde-Zuid wonen relatief minder 65-plussers dan in geheel Oosterwolde. In vergelijking 
met 2011 is er in Oosterwolde-Zuid sprake van een afname van het aantal inwoners van 65 jaar en 
ouder. 

Net als is 2011 is in 2013 het percentage 
kinderen van 0-14 jaar van de totale 
bevolking in Oost- en Weststellingwerf 
en met respectievelijk 16,6 en 16,7% iets 
lager dan het provinciale gemiddelde 
van 17,7%. Tussen 2011 en 2013 is het 
percentage 0-14-jarigen gedaald in beide 
gemeenten. Ook in de aandachtsgebieden 
Haerenkwartier en Noordwolde is het aan-
deel 0-14-jarigen afgenomen. De grootste 
daling heeft plaatsgevonden in de wijk het 
Haerenkwartier in Oosterwolde. Hier is in 
2011 19,9% van de inwoners jonger dan 15 
jaar. In 2013 is dit gedaald naar 18,5%. Het 
aandeel 0-14-jarigen in het Haerenkwartier is echter nog steeds wel hoger dan gemiddeld in de 
Stellingwerven. In de wijk Oosterwolde-Zuid is het aantal 0-14 jarigen aanzienlijk toegenomen. 
In 2011 waren er 194 0-14 jarigen, in 2013 zijn dit 245: een toename van 26%.
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Jaar Fryslân* Ooststelling
werf

Ooster
wolde*

Haeren
kwartier

Oosterwolde 
Zuid

Weststelling
werf

Noordwolde*

Aantallen

0-14 jaar 2011 116.545 4.449 1.650  77   194   4.415   600

2013 114.183 4.287 1.648 61 245 4.267   568

15-24 jaar 2011  77.646 2.792 1.095  56   124   2.733   380

2013 76.843 2.799 1.081 34 141 2.655   385

25–44 jaar 2011 160.267 5.971 2.395      95   333   6.017   855

2013 154.543 5.655 2.299 88 380 5.802  823

45-64 jaar 2011 183.214 7.994 2.960 123   354   7.660 1.120

2013 182.396 7.887 2.886 104 332 7.509 1.094

65 jaar e.o. 2011 109.610 4.798 1.910  36   216   5.021   800

2013 118.852 5.196 2.115 42 210 5.366 851

Totaal 2011 647.282 26.004 10.010 387 1.221 25.846 3.755

2013 646.862 25.836 10.029 329 1.308 25.595 3.721

Percentage

0-14 jaar 2011   18,0%   17,1% 16,5% 19,9% 15,9% 17,1% 16,0%

2013 17,7% 16,6% 16,4% 18,5% 18,7% 16,7% 15,3%

15-24 jaar 2011   12,0%   10,7% 10,9% 14,5% 10,2% 10,6% 10,1%

2013 11,9% 10,8% 10,8% 10,3% 10,8% 10,4% 10,3%

25-44 jaar 2011   24,8%   23,0% 23,9% 24,5% 27,3% 23,3% 22,8%

2013 23,9% 21,9% 22,9% 26,7% 29,1% 22,7% 22,1%

45-64 jaar 2011   28,3%   30,7% 29,6% 31,8% 29,0% 29,6% 29,8%

2013 28,2% 30,5% 28,8% 31,6% 25,4% 29,3% 29,4%

65 jaar e.o. 2011   16,9%   18,5% 19,1% 9,3% 17,7% 19,4% 21,3%

2013 18,4% 20,1% 21,1% 12,7% 16,1% 21,0% 22,9%

Totaal 2011 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2013 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum januari 2011, januari 2013 

* Data 2011 gecorrigeerd

2.3 Huishoudenssamenstelling

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de verschillende typen huishoudens. Huishoudens met  
kind(eren) komen het meest voor, gevolgd door eenpersoonshuishoudens. Uit figuur 2.3 blijkt 
dat in 2012 het percentage eenpersoonshuishoudens (alleenstaanden) in Oosterwolde (33,9%) en 
Noordwolde (34,4%) ten opzichte van 2010 enigszins toegenomen. Wel zijn er relatief iets minder 
eenpersoonshuishoudens in 2012 in de gemeenten Ooststellingwerf (30,0%) en Weststellingwerf 
(30,0%) dan gemiddeld in de provincie (34,0%). 

Net als in de provincie Fryslân is het aantal eenoudergezinnen in de gemeenten Ooststelling-
werf en Weststellingwerf sinds 2010 toegenomen. Voor de dorpen Noordwolde en Oosterwolde 
zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal eenoudergezinnen. Het aantal huishoudens met 
kind(eren) is redelijk stabiel. Het aantal huishoudens zonder kind(eren) is in de gemeenten Oost- 
en Weststellingwerf sinds 2010 afgenomen. 

Bevolking

Tabel 2.2: : Bevolking naar leeftijdsklassen, 2011 en 2013

Figuur 2.3: Percentage eenpersoonshuishouden, 2010 en 2012

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

33,3% 

30,2% 

32,6% 

29,1% 

33,4% 
34,0% 

30,0% 

33,9% 

30,0% 

34,4% 

26% 
27% 
28% 
29% 
30% 
31% 
32% 
33% 
34% 
35% 

Fr
ys

lân
 

Oos
tst

ell
ing

wer
f 

Oos
te

rw
old

e 

Wes
tst

ell
ing

wer
f 

No
or

dw
old

e 



22  | Eenmeting Aandachtsgebieden Stellingwerven 2013 |  23

6  Op grond van hun sociaal economische en –culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan door het CBS tot de 

westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers 

van Japanse bedrijven met hun gezin.

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Haeren
kwartier*

Oosterwolde 
Zuid*

Weststelling
werf

Noordwolde

Aantallen

Autochtonen 2011 591.901 24.324 9.080 328 1.108 24.032 3.525

2012 591.195 24.232 9.065 289 1.102 23.968 3.520

Allochtonen 2011 55.381 1.680 945 59 179 1.814 225

2012 56.019 1.626 960 40 206 1.812 230

- westers 2011 31.724 1.170 660 28 84 1.052 165

2012 32.062 1.154 645 26 ? 1.049 160

- niet-westers 2011 23.657 510 285 31 95 762 60

2012 23.957 472 315 14 ? 763 75

Totaal 2011 647.282 26.004 10.025 387 1.221 25.846 3.750

2012 647.214 25.858 10.025 329 1.308 25.780 3.750

Bron: CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum januari 2011, januari 2012 *peildatum januari 2013

Bevolking

2.4 Herkomst

Voor de herkomst van inwoners is er een onderscheid te maken tussen autochtonen en alloch-
tonen. Een allochtoon is volgens de definitie van het CBS een persoon van wie ten minste één 
ouder in het buitenland is geboren. Een autochtoon is een persoon van wie de beide ouders in 
Nederland zijn geboren. Bij allochtonen is er een onderscheid tussen westerse en niet-westerse 
allochtonen. Westerse allochtonen komen uit Europa (met uitzondering van Turkije), Noord- 
Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan)6. Niet-westerse allochtonen komen uit Turkije of uit een 
van de landen uit de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (behalve Indonesië en Japan).
In de beide Stellingwerver gemeenten wonen iets minder allochtonen dan gemiddeld in de  
provincie Fryslân (8,7% in 2012). 

Tabel 2.4: Herkomst, 2011 en 2012

Jaar Fryslân Ooststelling 
werf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noordwolde

Aantallen

Huishoudens met kind, 
incl. eenoudergezinnen 

2010 97.286 3.963 1.485 3.901 528

2012 97.274 3.924 1.520 3.909 535

Waarvan huishoudens 
eenoudergezinnen

2010 16.294 668 ? 619 ?

2012 17.029 696 ? 640 ?

Huishoudens zonder kind 2010 90.314 3.842 1.470 3.849 597

2012 89.880 3.808 1.435 3.782 600

Eenpersoonshuishoudens 2010 93.460 3.374 1.425 3.186 570

2012 96.461 3.314 1.515 3.290 595

Totaal 2010 281.060 11.179 4.370 10.936 1.705

2012 283.615 11.046 4.470 10.981 1.730

Bron: CBS Peildatum januari 2010, 2012 

Tabel 2.3: Samenstelling huishoudens, 2010 en 2012
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal

2010 646.305 26.235 25.829

2011 647.282 26.004 25.846

2012 647.214 25.858 25.780

2020 652.559 25.481 25.540

2030 653.235 24.643 24.736

2040 641.209 23.054 23.155

Bron: Prognose Fryslân 2013, provincie Fryslân 

Peildatum 2013

2.5 Bevolkingsprognose

Volgens de prognoses van de provincie Fryslân zal in de komende decennia de bevolking in aantal 
in beide gemeenten afnemen. In beide gemeenten zal de bevolking in 2040 naar verwachting rond 
de 23.000 inwoners tellen. Ook komt er een verandering in de samenstelling van de bevolking.  
Er zal een aanzienlijke vergrijzing optreden. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal toenemen  
en in de leeftijd tot 65 jaar zal het aantal inwoners afnemen. De prognoses zijn uitsluitend op 
gemeenteniveau beschikbaar. Voor de dorpen Oosterwolde en Noordwolde zijn geen bevolkings-
prognoses beschikbaar. 

Tabel 2.5: Bevolkingsprognose, 2010-2040 

Bevolking

In de gemeente Ooststellingwerf is het percentage allochtonen licht gedaald van 6,5% in 2011 tot 
6,3% in 2012 en in de gemeente Weststellingwerf is het percentage allochtonen gelijk gebleven 
(7,0%). In het dorp Oosterwolde wonen iets meer allochtonen dan gemiddeld in Ooststellingwerf, 
hier bestaat in 2012 9,6% van de inwoners uit allochtonen. Dit komt vooral door de groep Moluk-
kers die sinds de jaren vijftig hier woont. Molukkers worden tot de westerse allochtonen gerekend. 
In de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid wonen relatief veel allochtonen.  
In het Haerenkwartier wonen in 2012 wel minder allochtonen dan in 2011. Vooral het aantal 
niet-westerse allochtonen is afgenomen in de wijk (met de helft). In het renovatiegebied  
Oosterwolde-Zuid is het percentage allochtonen toegenomen van 14,7% in 2011 tot 15,7% in 
2013. In Noordwolde zien we het laagste percentage allochtonen (6,1%). Dit verschilt in 2012 
nauwelijks van 2011. 
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Figuur 2.4: Percentage allochtonen (totaal), 2011 en 2012

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf



In dit hoofdstuk staat de economische bedrijvigheid van de  

gemeenten Oost- en Weststellingwerf centraal. De stand van 

zaken rond bedrijfsvestigingen, de aanwezige bedrijfstakken  

en de werkgelegenheid naar bedrijfstak komen aan bod. 

Verder is er aandacht voor recreatie en toerisme, één van de 

thema’s van het project Aandachtgebieden Stellingwerven.

ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING3
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Figuur 3.2: Aantal bedrijfsvestigingen per bedrijfstak Ooststellingwerf, 2010 en 2012

Bron: provincie Fryslân

Figuur 3.1: Totaal aantal vestigingen van bedrijven, 2002-2012

Economische ontwikkeling

3.1 Bedrijfsvestigingen 3.2 Bedrijfsvestigingen per bedrijfstak

Het aantal vestigingen van bedrijven is sinds 2008 zowel in Oost- als Weststellingwerf toegenomen  
(figuur 3.1). De laatste jaren vlakt de groei wel af. Tussen 2010 en 2012 zijn er in Ooststelling-
werf 59 bedrijfsvestigingen bijgekomen, een toename van 2,9%. In Weststellingwerf zijn er in 
deze periode 61 bedrijfsvestigingen bijgekomen, een toename van 2,7%. De groei is minder dan 
provinciaal waar een toename was van 5,8%. Een vestiging is een locatie van een onderneming, 
instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, 
winkel of andere bedrijfsruimte) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig 
(vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal één werkzame persoon. De stijging van het aantal 
vestigingen lijkt vooral te komen door de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel 
(ZZP’ers). Ook landelijk en provinciaal is deze trend te zien.

De bedrijfstakken met de meeste vestigingen in de Stellingwerven zijn landbouw, handel en 
reparatie, bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening. Wat opvalt in vergelijking met de gehele 
provincie, is dat er relatief veel landbouwbedrijven zijn. Bijna een kwart van alle bedrijven in 
beide gemeenten bestaat uit landbouwbedrijven, terwijl dit provinciaal slechts 11% is. Wel is het 
aantal landbouwbedrijven tussen 2010 en 2012 afgenomen. In Weststellingwerf nam ook het aan-
tal bedrijfsvestigingen in de handel en reparatie (met negen) en horeca (met zes) af. Alle andere 
bedrijfstakken bleven gelijk of groeiden iets, vooral het aantal vestigingen in de gezondheids- en 
welzijnszorg en overige dienstverlening. In Ooststellingwerf was er vooral een toename van het 
aantal bedrijven in de handel en reparatie, de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en 
welzijnszorg. 

Bron: provincie Fryslân  

Peildatum: 1 januari 2010 en 2012
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Bron: provincie Fryslân  

Peildatum: 1 januari 2010 en 2012

Bron: Werkgelegenheidsregister, provincie Fryslân 2012

Bron:  Lisa Vestigingenregister in Monitor Fryslân, Partoer

Figuur 3.3: Aantal bedrijfsvestigingen per bedrijfstak Weststellingwerf, 2010 en 2012

Figuur 3.4: Totaal aantal banen, 2008-2012

3.3 Werkgelegenheid

Tussen 2008 en 2012 is in Ooststellingwerf het aantal banen afgenomen van 6.773 tot 6.686; en 
in Weststellingwerf van 7.110 tot 6.835. Vooral tussen 2009 en 2010 daalde de werkgelegenheid 
in Weststellingwerf (figuur 3.4). Tussen 2010 en 2012 is in Weststellingwerf een afname van 
65 banen (-0,9%). In Ooststellingwerf is er een teruggang in de werkgelegenheid van 85 banen 
(-1,3%). In Ooststellingwerf daalde de werkgelegenheid vooral tussen 2010 en 2011. In 2012 was 
er weer een geringe toename (+9). De daling van de werkgelegenheid tussen 2010 en 2012 is in 
Oost- en Weststellingwerf iets groter dan provinciaal, waar een daling van 0,4% was.

Economische ontwikkeling



7  Banen van minimaal vijftien uren per week.

32  | Eenmeting Aandachtsgebieden Stellingwerven 2013 |  33

Bron: Werkgelegenheidsregister, provincie Fryslân 2012 

Peildatum 1 april 2010 en 2012

Jaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Bedrijfstakken

Landbouw/visserij 2010 12.251 813 840

 2012 11.869 770 799

Industrie/ 
delfstoffenwinning

2010 34.564 1.139 1.269

 2012 33.839 1.012 1.315

Nutsbedrijven 2010 2.563 3 51

 2012 2.631 3 68

Bouwnijverheid 2010 18.795 580 642

 2012 17.801 585 576

Handel en  
reparatie

2010 32.583 1.150 1.296

 2012 32.311 1.191 1.285

Vervoer, opslag en 
communicatie

2010 13.258 465 204

 2012 13.515 493 206

Horeca 2010 6.871 208 197

 2012 6.606 200 185

Financiële  
instellingen

2010 9.786 188 60

 2012 9.327 164 55

Zakelijke  
dienstverlening

2010 22.480 411 544

 2012 23.126 428 533

Openbaar bestuur 
en overheid

2010 13.646 246 237

 2012 13.060 255 209

Onderwijs 2010 17.319 418 438

 2012 16.982 425 460

Gezondheids- en 
welzijnszorg

2010 36.095 945 840

 2012 37.978 944 868

Overige  
dienstverlening

2010 8.123 205 282

 2012 8.329 216 276

Totaal 2010 228.334 6.771 6.900

 2012 227.374 6.686 6.835

3.4 Werkgelegenheid per sector 

De werkgelegenheid in de Stellingwerven is tamelijk traditioneel met handel en reparatie, 
industrie en landbouw als belangrijkste sectoren. Vooral de werkgelegenheid in de landbouw is 
met 11,5% in Ooststellingwerf en 11,7% in Weststellingwerf in 2012 relatief hoger dan provinciaal 
(5,2%). De dienstensector biedt relatief minder werkgelegenheid dan provinciaal (tabel 3.1).  
De werkgelegenheid is in de meeste sectoren in beide gemeenten ongeveer vergelijkbaar van 
omvang. Alleen de werkgelegenheid in ‘vervoer, opslag en communicatie’ en bij financiële  
instellingen is in Weststellingwerf een stuk lager dan in Ooststellingwerf.
Tussen 2010 en 2012 is de werkgelegenheid in Ooststellingwerf met 85 banen afgenomen.  
De grootste daling vond plaats in de industrie en de landbouw. In Weststellingwerf is de werk-
gelegenheid tussen 2010 en 2012 met 65 banen afgenomen. De grootste daling was in het  
openbaar bestuur en overheid, bouwnijverheid en landbouw. 

Economische ontwikkeling

Tabel 3.1: Aantal banen per sector7, 2010 en 2012
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Economische ontwikkeling

Bron: Werkgelegenheidsregister, provincie Fryslân 2012 

Peildatum: 1 april 2010 en 2012

Bron: Werkgelegenheidsregister, provincie Fryslân 2012 

Peildatum: 1 april 2010 en 2012

Figuur 3.5: Percentage banen8  per sector in gemeente Ooststellingwerf, 2010 en 2012

Figuur 3.6: Percentage banen9  per sector in gemeente Weststellingwerf, 2010 en 2012 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

Overige dienstverlening 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Onderwijs 

Openbaar bestuur en overheid 

Zakelijke dienstverlening 

Financiële instellingen 

Horeca 

Vervoer, opslag en communicatie 

Handel en reparatie 

Bouwnijverheid 

Nutsbedrijven 

Industrie/delfstoffenwinning 

Landbouw/visserij 

2010 

2012 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

Overige dienstverlening 
Gezondheids- en welzijnszorg 

Onderwijs 
Openbaar bestuur en overheid 

Zakelijke dienstverlening 
Financiële instellingen 

Horeca 
Vervoer, opslag en communicatie 

Handel en reparatie 
Bouwnijverheid 

Nutsbedrijven 
Industrie/delfstoffenwinning 

Landbouw/visserij 

2010 

2012 

Tabel 3.2: Verblijfsaccommodatie naar type, 2011 en 2013

Bron: Recreatiekaart, provincie Fryslân 

Peildatum: september 2011, juli 2013

Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Camping 2011 20 1 17 3

 2013 20 1 18 3

Bungalowpark 2011 8 - 3 1

 2013 8 1 3 1

Hotel/pension 2011 4 1 3 -

 2013 4 1 3 -

Groepsaccommodatie 2011 6 - 4 1

 2013 6 - 3 -
 

3.5 Recreatie en toerisme

De gemeenten Oost- en Weststellingwerf trekken vanwege de aantrekkelijke omgeving jaarlijks 
duizenden recreanten en toeristen. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de aanwezige verblijfs-
accommodaties in beide gemeenten. In Ooststellingwerf is het toerisme vooral geconcentreerd 
rond Appelscha en Elsloo, in Weststellingwerf vooral rond Noordwolde. Ten opzichte van 2011 
zijn er weinig veranderingen. Alleen in Noordwolde is er in 2013 geen groepsaccommodatie meer. 
In de nabije omgeving van Noordwolde zijn nog zes campings te vinden. In Ooststellingwerf is het 
aantal verblijfsaccommodaties gelijk gebleven, wel is er in Oosterwolde een nieuw bungalowpark 
bijgekomen. Rond Oosterwolde zijn er ook enkele boerencampings.
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In tabel 3.3 is het aantal overnachtingen in de verblijfsrecreatie in 2005, 2010 en 2012 aange-
geven. In beide gemeenten is het aantal overnachtingen in zeven jaar tijd flink gedaald. In 2005 
waren er in Ooststellingwerf nog 415.000 overnachtingen, in 2012 waren dat er nog 373.000. In 
de periode 2010-2012 is dit een daling van het aantal overnachtingen met 10%. Dit lijkt te maken 
te hebben met de enigszins gedateerde voorzieningen in Appelscha. Er zijn nu plannen om het 
recreatiegebied van Appelscha en Boerestreek een kwaliteitsimpuls te geven. 
In Weststellingwerf daalde het aantal overnachtingen minder fors, maar het aantal daalde nog 
wel met 9.000 sinds 2005. Provinciaal was er juist een toename tussen 2005 en 2012.

Figuur 3.7 toont de ontwikkeling van het aantal werkzame personen in de recreatie- en 
toerismesector. In beide gemeenten is dit aantal tussen 2000 en 2012 toegenomen. Wel fluc-
tueren de aantallen per jaar. Sinds 2008 is het aantal werknemers in recreatie en toerisme in 
Ooststellingwerf ieder jaar iets gedaald, van 526 in 2008 tot 506 in 2012. In Weststellingwerf is 
dit aantal de laatste jaren ook gedaald, van 548 in 2009 tot 485 in 2012. 

Tabel 3.3:  
Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie (inclusief watersport), 2005, 2010 en 2012 

Figuur 3.7:  Het aantal werkzame personen in recreatie en toerisme in Oost- en  
Weststellingwerf, 2000-2012

Bron: Toerdata Noord, provincie Fryslân  

Peildata: 2005, 2010, 2012

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststelling
werf

2005 10.782.000 415.000 210.000

2010 11.258.000 402.000 199.000

2012 11.131.000 373.000 201.000
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Bron: provincie Fryslân, bewerking Partoer 
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WERK
Dit hoofdstuk behandelt de volgende indicatoren: beroeps-

bevolking en arbeidsparticipatie, werkzame personen en  

locatie werk, werkzoekenden en langdurig werklozen,  

geslacht werkzoekenden en opleidingsniveau werkzoekenden. 

4
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Jaar Wonend in  
Ooststellingwerf

Wonend in  
Weststellingwerf

Werkend in eigen 
woongemeente

2009 4.300 3.400

 2011 4.400 3.600

Werkend in een 
Friese gemeente

2009 2.500 3.500

 2011 2.700 3.700

Werkend buiten 
Fryslân

2009 3.200 3.700

 2011 4.000 4.000

Aandachtsgebieden Stellingwerven 2013 |  41

Werk

Bron: CBS 

* Jaartallen aangepast ten opzichte van vorige meting, in verband met registratie bij CBS 

Peildatum: 2007/2009 en 2010/2011

Bron: CBS Statistiek Verkeer en vervoer 

Peildatum: 2009 en 2011

Tabel 4.1: Omvang beroepsbevolking en netto arbeidsparticipatie 

Tabel 4.2: Aantal werkzame personen

4.1  Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie 4.2 Werkzame personen

De beroepsbevolking omvat volgens de definitie van het UWV ‘iedereen van 15-65 jaar die twaalf 
uur of meer werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die wil en kan werken en actief op 
zoek is naar werk voor twaalf uur of meer per week (werkloze beroepsbevolking)’. 
De beroepsbevolking is in Ooststellingwerf in 2010/2012 gedaald ten opzichte van 2007/2009. In 
Weststellingwerf is de beroepsbevolking toegenomen. De werkzame beroepsbevolking (personen 
van 15-65 jaar die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week) is eveneens gedaald in 
Ooststellingwerf en gestegen in Weststellingwerf.
De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking 
van 15-65 jaar. In tabel 4.1 is te zien dat de netto arbeidsparticipatie over de jaren 2007/2009 
in Ooststellingwerf met 65,4% onder het provinciaal gemiddelde van 67,7% lag. Ook in 2010/2012 
is dit nog zo, maar het verschil is kleiner geworden. De netto arbeidsparticipatie is tussen 
2007/2009 en 2010/2012 zowel in de beide Stellingwerfgemeenten als provinciaal gedaald. In 
Weststellingwerf is deze daling echter maar gering (van 68,5 naar 68,3%). De netto arbeidsparti-
cipatie is in Weststellingwerf met 68,3% aanzienlijk hoger dan provinciaal (65,7%) en in Ooststel-
lingwerf (64,8%). 

Van de werkende inwoners van Ooststellingwerf werkten in 2009 4.300 mensen in hun eigen 
woongemeente, van de inwoners van Weststellingwerf waren dit er 3.400. In 2011 is het aan-
tal werkzame personen in de eigen woongemeente gestegen: in Ooststellingwerf met 100 en in 
Weststellingwerf met 200 (tabel 4.2). Het aantal mensen dat wel in Fryslân werkt, maar niet in 
de eigen woongemeente is voor beide gemeenten met 200 toegenomen. Een deel van de inwo-
ners die buiten de gemeente werken, werkt in Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. Ruim een 
derde van de werkende Oost- en Weststellingwervers werkt buiten de provincie Fryslân. Dit heeft 
te maken met de ligging in het grensgebied, nabij Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland. 
Vooral inwoners van Ooststellingwerf doen dit in 2011 vaker dan in 2009 (+800), maar ook inwo-
ners van Weststellingwerf (+300). 

Jaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Beroepsbevolking 2007/2009* 300.000 11.200 11.000

 2010/2012 293.000 10.800 12.200

Werkzame  
beroepsbevolking

2007/2009 284.000 10.700 10.500

2010/2012 273.000 10.200 11.500

Netto arbeids-
participatie

2007/2009 67,7% 65,4% 68,5%

 2010/2012 65,7% 64,8% 68,3%



Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Niet werkende 
werkzoeken-
den (NWW)

2011 22.553 852 428 866 170

 2013 29.740 1.161 567 1.238 225

Waarvan langer 
werkloos dan 1 
jaar (langdurig 
werkloos)

2011 7.243 321 171 302 59

 2013 7.364 337 168 315 57

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

NWW (aantal)

Mannen 2011 12.126 445 209 417 93

 2013 16.893 638 293 660 123

Vrouwen 2011 10.427 407 219 449 77

 2013 12.847  523 274 578 101

Totaal 2011 22.553 852 428 866 170

2013 29.740 1.161 567 1.238 224

NWW (%)

Mannen 2011 53,8% 52,2% 48,8% 48,2% 54,7%

 2013 56,8%  55,0% 51,7% 53,3%  54,9%

Vrouwen 2011 46,2% 47,8% 51,2% 51,8% 45,3%

 2013 43,2% 45,0%  48,3%  46,7% 45,1% 

Totaal 2011 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2013 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Werk

In augustus 2013 is volgens het UWV landelijk 8,9% van de beroepsbevolking werkloos of 
‘niet-werkend werkzoekend’. In Fryslân ligt dit percentage nog hoger: 10,6% van de beroeps-
bevolking. In Ooststellingwerf is 10,3% van de beroepsbevolking niet-werkend werkzoekend, in 
Weststellingwerf 10,8%. Deze werkloosheidspercentages verschillen in de Stellingwerven dus 
nauwelijks van het provinciale percentage. 

Bron: UWV 

Peildatum maart 2011 en 2013

Tabel 4.4: Geslacht niet-werkende werkzoekenden, aantal en percentage

4.4  Geslacht werkzoekenden

In tabel 4.4 is te zien of de niet-werkende werkzoekenden man of vrouw zijn en hoe deze aantallen 
zich verhouden tot het totale aantal niet-werkende werkzoekenden. In alle gebieden is sinds 2011 
het percentage NWW-ers toegenomen met minstens 30%. De grootste toename is in de gemeente 
Weststellingwerf. In 2011 waren hier 866 niet-werkende werkzoekenden, in 2013 zijn dit 1.234: een 
toename van 43%. In 2011 waren er in Oosterwolde en de gemeente Weststellingwerf meer vrouwen 
dan mannen die een baan zoeken. In 2013 zijn in alle gebieden meer mannelijke dan vrouwelijke 
niet-werkende werkzoekenden.
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Bron: UWV 

Peildatum: maart 2011 en maart 2013

Tabel 4.3: Niet-werkende werkzoekenden en langdurig werklozen

4.3 Werkzoekenden en langdurig werklozen

Het UWV registreert personen die op zoek zijn naar een baan. Het grootste deel hiervan is 
niet werkend, dit zijn de zogenaamde niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers). De NWW-ers 
hebben geen werk of werken minder dan 12 uur per week en zijn als werkzoekend ingeschre-
ven bij het UWV. In de periode maart 2011-maart 2013 is de werkloosheid door de economische 
crisis aanzienlijk toegenomen. De aantallen zijn te vinden in tabel 4.3. Provinciaal is het aantal 
niet-werkende werkzoekenden met 31,9% toegenomen. In de beide Stellingwerfgemeenten is de 
toename nog iets meer: in Ooststellingwerf +36,3% en Weststellingwerf +43%. In Oosterwolde en 
Noordwolde is de toename respectievelijk 32,5% en 32,4%.
Het aantal langdurig werklozen (langer dan één jaar werkloos) is echter in dezelfde periode in 
beide gemeenten en de betreffende dorpen nauwelijks toegenomen. 
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Werk

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Aantallen       

Laag (basison-
derwijs/VMBO

2011 9.307 376 212 377 84

 2013 10.936 457 238 490 101

Midden (HAVO/
VWO/MBO)

2011 10.424 395 181 389 66

 2013 14.894 589 287 612 109

Hoger (HBO/
WO/Bachelor/
Master

2011 2.822 81 31 100 13

 2013 3.910 115 42 136 15

Percentage       

Laag (basison-
derwijs/VMBO)

2011 41,3% 44,1% 50,0% 43,5% 51,5%

 2013 36,8% 39,4% 42,0% 39,6% 44,9%

Midden (HAVO/
VWO/MBO)

2011 46,2% 46,4% 42,7% 44,9% 40,5%

 2013 50,1% 50,7% 50,6% 49,4% 48,4%

Hoger (HBO/
WO/Bachelor/
Master)

2011 12,5% 9,5% 7,3% 11,6% 8,0%

 2013 13,1% 9,9% 7,4% 11,0% 6,7%

Bron: UWV 

Peildatum: maart 2011 en maart 2013

Tabel 4.5: Opleidingsniveau werkzoekenden, aantal en percentage

4.5 Opleidingsniveau werkzoekenden

Het opleidingsniveau van NWW-ers is in de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde gemiddeld lager 
dan in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en in Fryslân (zie tabel 4.5). Wel is het aandeel 
laagopgeleide NWW-ers in vergelijking met 2011 in alle gebieden teruggelopen. Het aandeel laag 
opgeleiden onder de NWW-ers bedraagt in Oosterwolde in 2013 42%, tegen 50% in 2011. In Noord-
wolde zijn deze percentages respectievelijk 44,9% en 51,5%. Het aandeel middelbaar opgeleiden 
is zowel in de beide gemeenten als in Oosterwolde en Noordwolde aanzienlijk toegenomen. 
Het aandeel hoogopgeleiden onder de NWW-ers is in Oosterwolde vrijwel gelijk gebleven en 
in Noordwolde gedaald. Deze percentages zijn lager dan het Friese gemiddelde van 13,1%.  
Het percentage hoogopgeleide NWW-ers van de gemeenten ligt tussen het percentage voor de 
provincie en de dorpen in.

 



Inkomen is een belangrijke indicator om inzicht te bieden  

in de sociaal economische omstandigheden van bewoners.  

Dit hoofdstuk behandelt indicatoren die te maken hebben  

met het inkomen. Dit betreft inkomen uit werk: gemiddelde 

inkomen, huishoudens met lage inkomens. En inkomen uit  

een uitkering: bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering  

en arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

INKOMEN5
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Jaar Fryslân** Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

% huishoudens op 
of rond het sociaal 
minimum

2009 8% 8% 10% 8% 11%

 2011 - 9% 9% 8% 11%

Inkomen

Figuur 5.1: Gemiddeld inkomen per inwoner in euro’s, 2009 en 2011

5.1 Gemiddeld inkomen 

Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner in Fryslân (van de totale bevolking) is tussen 2009 en 
2011 gestegen met €400 (figuur 5.1). In de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf is het 
gemiddelde inkomen nog meer gestegen, met respectievelijk €500 en €700. Vooral het gemiddelde 
inkomen per inwoner in Oosterwolde is flink gestegen, van €17.300 in 2009 naar €18.300 in 2011. 
Wel ligt het gemiddelde inkomen in Oosterwolde en Noordwolde lager dan het gemiddelde van de 
gemeente waar ze deel van uit maken. De verschillen tussen het provinciale gemiddelde en het 
inkomen in beide gemeenten en de twee genoemde plaatsen zijn een stuk kleiner geworden. Het 
gemiddelde inkomen in de Stellingwerven ligt nog steeds wel lager dan gemiddeld in Fryslân: in 
Ooststellingwerf €400 en in Weststellingwerf €600 lager. 

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 

Peildatum januari 2009 

* Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. 

** Voor 2011 zijn er bij CBS Statline geen gegeven voor Fryslân totaal beschikbaar

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten
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Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten

Tabel 5.1: Percentage huishoudens met inkomen onder of rond het sociaal minimum*,  
2009 en 2011

Figuur 5.2: Percentage niet-actieven, 2009 en 2011

5.2 Lage inkomens 

5.3 Niet-actieven 

In Ooststellingwerf en Oosterwolde is het percentage huishoudens dat tenminste één jaar een  
inkomen onder of rond het sociaal minimum heeft tussen 2009 en 2011 gestegen. In 2009 was  
dit 8%, in 2011 is dit 9% (tabel 5.1). In Weststellingwerf en Noordwolde is het percentage gelijk 
gebleven. In Oosterwolde en Noordwolde zijn er relatief meer huishoudens met een laag inkomen 
dan gemiddeld in de gemeenten. Noordwolde heeft nog steeds het hoogste percentage minima 
(11%). 

Het CBS heeft gegevens over het percentage niet-actieven. Dit is het aantal inkomensontvangers 
van 15 tot 65 jaar met 52 weken inkomen dat in het voorgaande jaar een uitkering als voornaamste 
inkomensbron had, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inkomensontvangers  
van 15 tot 65 jaar. Personen met een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschikten, bijstand-
ontvangers en de groep ‘overige inkomensontvangers’ worden tot de niet-actieven gerekend.  
In figuur 5.2 is te zien dat het percentage niet-actieven in Oosterwolde en Ooststellingwerf  
tussen 2009 en 2011 is toegenomen van 21 tot 24 procent van het aantal inkomensontvangers van 
15 tot 65 jaar. In Noordwolde en Weststellingwerf is het aandeel gelijk gebleven. Wat opvalt, is 
dat het percentage niet-actieven in zowel Oosterwolde als Noordwolde hoger is dan gemiddeld  
in de beide gemeenten. Er zijn dus relatief meer mensen met een uitkering in deze plaatsen.
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Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noordwol
de

Weststel
lingwerf

Noordwol
de

WWB 2011 11.090 320 257 30 91 330 122

 2013 16.410 465 247 31 55 525 112

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde

WW 2011 12.410 530 490

 2013 16.580 620 630
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Inkomen

Bron: CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

*Uitkeringen volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) 

Peildatum: januari 2011 en 2013

Bron: CBS 

*Uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet (WW) 

Peildatum: 1e kwartaal 2011 en 2013

Tabel 5.2: Aantal bijstandsuitkeringen*, 2011 en 2013

Tabel 5.3: Aantal werkloosheidsuitkeringen*, 2011 en 2013

5.4 Bijstandsuitkering

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Ooststellingwerf bedraagt per 1 januari 2013 465 
en in de gemeente Weststellingwerf 525 (tabel 5.2). In beide gemeenten is dit aantal tussen 2011 
en 2013 flink gestegen. In Oosterwolde is het aantal uitkeringen echter met tien gedaald naar 
247. Dit betekent wel dat nog steeds een groot deel van de bijstandsuitkeringen in de gemeente 
Ooststellingwerf wordt uitgekeerd aan inwoners van Oosterwolde, terwijl nog geen 40% van de 
inwoners van de gemeente Ooststellingwerf in Oosterwolde woont. In het Haerenkwartier is het 
aantal bijstandsuitkeringen vrijwel gelijk gebleven; in Oosterwolde-Zuid is het aantal bijstands-
uitkeringen flink gedaald. 
In de gemeente Weststellingwerf is het aantal bijstandsuitkeringen met bijna 200 toegenomen. 
De toename betreft echter niet Noordwolde. In deze plaats is het aantal bijstandsuitkeringen 
met tien gedaald. Zowel in Ooststellingwerf als Weststellingwerf zijn het vooral alleenstaanden 
(60%) die een bijstandsuitkering ontvangen.

Het aandeel 15-65-jarigen met een werkloosheidsuitkering in Oost- en Weststellingwerf is geste-
gen tussen 2011 en 2013 (figuur 5.3). In Weststellingwerf steeg het van 3,1% naar 4%. Dit is pre-
cies gelijk aan het provinciale gemiddelde. In Ooststellingwerf steeg het percentage werkloos-
heidsuitkeringen van 3,2% naar 3,8%. Het blijft daarmee onder het provinciale gemiddelde. Dit in 
tegenstelling tot 2011, toen Ooststellingwerf nog iets boven het provinciale gemiddelde zat. 
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Bron: UWV – Atlas Sociale Verzekeringen 

Figuur 5.3: Percentage 15-65-jarigen met een werkloosheidsuitkering, januari 2011 en 2013

5.5 Werkloosheidsuitkering

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in Ooststellingwerf is in 2013 door de aanhoudende econo-
mische crisis in vergelijking met 2011 met 90 toegenomen (tabel 5.3). In Weststellingwerf is het 
aantal werkloosheidsuitkeringen toegenomen met 140. Provinciaal steeg het aantal WW-uitke-
ringen met ruim 4.000. Deze stijging (+34%) is relatief groter dan in Ooststellingwerf (+17%) en 
Weststellingwerf (+29%).

Over 2011 zijn geen cijfers bekend over de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde. Deze cijfers 
zijn wel bekend over 2009, 2010 en - voor Noordwolde - 2013 (tabel 5.4). Hierbij valt op dat 
in 2010 (en ook in 2009) in  Oosterwolde en Noordwolde het aantal werkloosheidsuitkeringen 
relatief hoger is dan in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, respectievelijk 43 
en 38 per 1.000 inwoners in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar. Het aantal WW-uitkeringen is in de 
Stellingwerven hoger dan landelijk (31 inwoners per 1.000 inwoners) en provinciaal (40). In 2013 
is het aantal WW-uitkeringen vergelijkbaar, en in Noordwolde zelfs iets lager, dan het provinciale 
aantal per 1.000 inwoners.
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Inkomen

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2009 en 2010 en gemeente Weststellingwerf (voor Noordwolde) 

* 2013 eigen berekeningen

Tabel 5.4: Aantal werkloosheidsuitkeringen, 2009, 2010 en 2013

Jaar Nederland Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noordwol
de

WW 2009 197.770 9.860 470 210 440 70

 2010 281.770  13.340 580 260 560 90

2013 340.170 16.580 620 ? 630 80

WW per 
1.000
inwoners 
15-65 jaar

2009 20 23  28 36 26 31

 2010 25  29 34 43 34 38

2013* 31 40 38 ? 40 35

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststellingwerf

WAO* 2010 15.320 660 650

 2012 12.490 540 530

WIA** 2010 2.520 120 110

 2012 3.560 170 170

WAZ*** 2010 1.480 90 80

 2012 1.020 60 50

Wajong**** 2010 9.690 560 330

 2012 10.500 600 360

Bron: CBS 

*Uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

**Uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

***Uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

****Uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

Peildatum: 4e kwartaal 2010 en 2012

Tabel 5.5: Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar soort, 2010 en 2012

Voor de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde zijn geen cijfers over het aantal uitkeringen van-
wege arbeidsongeschiktheid beschikbaar voor 2012. Deze cijfers zijn wel bekend over 2009 en 
2010 (tabel 5.6). Hierbij valt op dat in Oosterwolde en Noordwolde het aantal arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen relatief hoger is dan in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Ook 
is het relatieve aantal uitkeringen tussen 2009 en 2010 toegenomen. In Oosterwolde en Noord-
wolde hebben respectievelijk in 2010 88 en 82 per 1.000 inwoners een dergelijke uitkering. In de 
gemeente Ooststellingwerf is dit 84 en in Weststellingwerf 70. Landelijk hebben 72 van de 1.000 
inwoners een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

5.6 Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Voor arbeidsongeschiktheid zijn vier verschillende uitkeringen mogelijk: WAO, WIA, WAZ en 
Wajong (tabel 5.5). In beide gemeenten zijn de aantallen WAO- en WAZ-uitkeringen gedaald in 
2012 in vergelijking met 2010, en de aantallen WIA- en Wajong-uitkeringen gestegen. Opval-
lend is nog steeds dat het aantal Wajong-uitkeringen in Ooststellingwerf (600) veel hoger is dan 
in Weststellingwerf (360). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van enkele 
instellingen voor gehandicaptenzorg in Ooststellingwerf.

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en Monitor Fryslân 

* Cijfers voor 2010 voor Fryslân zijn niet beschikbaar 

Peildatum: 2009 en 2010

Tabel 5.6: Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen totaal, 2009 en 2010

Jaar Nederland Fryslân* Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noordwol
de

Arbeidson-
geschikt-
heidsuitke-
ringen

2009 769.980 28.400 1.330 510 1.110 190

2010 80.440 - 1.430 530 1.160 190

Arbeidson-
geschikt-
heidsuit-
keringen 
per 1000 
inwoners 
15-64 jaar

2009 68 67 78 85 67 80

2010 72 - 84 88 70 82



6
Maatschappelijke participatie omvat activiteiten buiten de 

privésfeer en de economie, of wel het betaalde werk. Beleids- 

makers en wetenschappers verwachten positieve effecten van 

maatschappelijke participatie, zowel voor de persoon zelf als 

voor de samenleving. In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten 

van participatie in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf aan 

de orde: cultuur, sport, vrijwilligerswerk en eenzaamheid. Er is 

aandacht voor het aantal voorzieningen en – indien bekend – de 

deelname aan of het gebruik van deze voorzieningen.

MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE
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Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Bibliotheken 2011 3 1 2 1

 2013 3 1 2 1

Muziek-
verenigingen

2011 12 3 10 2

 2013 12 3 8 2

Zangverenigin-
gen en koren

2011 25 9 21 1

 2013 24 6 16 2

Dansscholen en 
-groepen

2011 8 2 5 1

 2013 6 1 3 0

Toneel-
verenigingen

2011 12 0 2 1

 2013 12 0 11 1

Theater 2011 1 1 1 1

 2013 1 0 0 0

Bioscopen en 
filmhuizen

2011 1 1 1 1

 2013 1 1 1 1

Musea 2011 3 0 3 1

 2013 3 0 3 1

Jaar Ooststellingwerf Weststellingwerf Noordwolde*

0 tot 18 jaar 2011 3.967 3.591 455

2012 4.292 3.517 715

18 t/m 64 jaar 2011 2.389 2.350 220

2012 2.204 2.212 394

65 jaar en ouder 2011 639 758 111

2012 641 777 195

Totaal 2011 6.995 6.699 786

2012 7.137 6.506 1.304

0 tot 18 jaar 2011 57% 54% 58%

2012 60% 54% 55%

18 t/m 64 jaar 2011 34% 35%  28%

2012 31% 34% 30%

65 jaar en ouder 2011 9% 11%  14%

2012 9% 12% 15%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
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Maatschappelijke participatie

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf 

Peildatum: oktober 2011 en juli 2013

Tabel 6.1: Aantal culturele voorzieningen

6.1 Cultuur

In tabel 6.1 wordt het aantal culturele voorzieningen weergegeven. Het gaat om: bibliotheken, 
muziekverenigingen, zangverenigingen en koren, dansscholen en -groepen, toneelverenigingen, 
schouwburgen, bioscopen en filmhuizen, musea en kunstateliers, galerieën en expositieruimtes. 
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 65 culturele voorzieningen aanwezig, vier minder 
dan in 2011. Twaalf van de voorzieningen bevinden zich in Oosterwolde (in 2011 waren dit er 
nog zeventien). Er zijn nog steeds veel zangverenigingen en koren in de omgeving te vinden. Het 
aantal dat in Oosterwolde is gevestigd, is wel gedaald met drie. In de wijken Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde zijn geen culturele voorzieningen te vinden. 
In de gemeente Weststellingwerf zijn in totaal 49 culturele voorzieningen aanwezig, waarvan 
negen in Noordwolde. Wat opvalt, is dat Noordwolde een grote verscheidenheid aan culturele 
voorzieningen heeft. 

In Ooststellingwerf zijn er drie bibliotheken, waarvan één in Oosterwolde. In Weststellingwerf 
zijn er twee bibliotheken, waarvan één in Noordwolde. Tabel 6.2 presenteert het aantal leden 
van de bibliotheken in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf en van de bibliotheek 
in Noordwolde. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de bibliotheek van Oosterwolde. De leden 
zijn onderverdeeld naar drie leeftijdscategorieën: leden van 0 tot 18 jaar (de jeugd), leden van 
18 t/m 64 jaar (de volwassenen), en leden van 65 jaar en ouder (de senioren). In de gemeente 
Ooststellingwerf is het ledenaantal toegenomen (+142), in Weststellingwerf is sprake van een 
afname van het aantal leden (-193). In Ooststellingwerf is er vooral een toename van het aantal 
jeugdleden (+325) in de periode 2011-2012. In Noordwolde is er een forse toename van het aan-
tal leden van de bibliotheek tussen 2011 en 2013 (+518)10. De grootste toename is in het aantal 
volwassenen leden. De bibliotheek in Noordwolde heeft vergeleken met de twee gemeenten 
relatief veel seniorenleden.

Bron: bibliotheek Noordwolde (via gemeente Weststellingwerf), jaarverslag Bibliotheek Zuidoost Fryslân 

Peildatum: 2011, 2012, *Peildatum voor Noordwolde: september 2011, september 2013 *leeftijdscategorieën leden  

bibliotheek Noordwolde 0 t/m 19 jaar, 20 t/m 64 jaar, 65 jaar en ouder 
10  Het verschil tussen 2011 en 2013 qua leden in Noordwolde is erg groot. Het is niet duidelijk of over de verschillende jaren 

dezelfde gegevens zijn gebruikt. 

Tabel 6.2: Aantal en percentage leden bibliotheek gemeenten Oost- en Weststellingwerf en 
Noordwolde
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Bron: muziekvereniging De Woudklank via gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: juni 2011 en 2013

Tabel 6.3: Aantal en percentage leden muziekvereniging De Woudklank in Noordwolde

In tabel 6.3 staat het aantal leden van de muziekvereniging De Woudklank in Noordwolde weer-
gegeven. Er is een onderscheid gemaakt naar leden t/m 23 jaar, en leden vanaf 24 jaar en ouder. 
In totaal zaten in 2011 93 mensen bij de muziekvereniging. Twee jaar later is dit aantal fors 
gedaald naar 64 leden. De meerderheid van de leden (56%) is 24 jaar en ouder. 

Jaar Leden Percentage

t/m 23 jaar 2011 40 43%

 2013 28 44%

24 jaar en ouder 2011 53 57%

 2013 36 56%

Totaal 2011 93 100%

 2013 64 100%

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststelling
werf

0-11 keer per 
jaar

2006 40% 51% 47%

 2010  - 33% 34%

2012 38% 35% 38%

>12 keer per 
jaar

2006 60% 49% 53%

 2010 66% 67% 66%

2012 62% 65% 62%

Bron: Gezondheidsenquête GGD Fryslân, resultaten sportdeelname 19-64-jarigen, 2006, 2010, 2012 

Peildatum: 2006, 2010, 2012

Tabel 6.4: Sportdeelname Oost- en Weststellingwerf in aantal malen sporten per jaar

6.2 Sport

Steeds meer mensen doen aan sport. Toch werd er in 2000 in Fryslân minder bewogen dan gemid-
deld in Nederland. Uit onderzoek van GGD Fryslân komt naar voren dat deze achterstand in 2006 
is omgebogen in een voorsprong. Groepen die minder bewegen dan gemiddeld zijn: vrouwen, 
senioren vanaf 65 jaar, mensen met een lage opleiding, niet werkenden, mensen met overge-
wicht en chronisch zieken. Als iemand meer dan twaalf keer per jaar sport, kan er gesproken 
worden van een sporter. Oost- en Weststellingwerf hadden in 2006 relatief gezien nog een stuk 
minder sporters dan in Fryslân. In 2012 staat Weststellingwerf inmiddels gelijk aan de provincie, 
en heeft Ooststellingwerf zelfs relatief iets meer sporters: 65% van de bevolking neemt deel aan 
sport (tabel 6.4). Fryslân

Het grootste deel van de sporters doet dit op ongebonden wijze. Dit geldt zowel voor inwoners 
van de provincie als de beide gemeenten. Sinds 2010 is de mate van ongebonden sporten in de 
provincie Fryslân en Ooststellingwerf nog meer toegenomen, terwijl het in Weststellingwerf 
vrijwel gelijk is gebleven. Opvallend is de sterke toename in commerciële vormen van sportbe-
oefening in beide gemeenten vanaf 2006. De percentages zijn sinds 2006 veel meer richting het 
provinciale gemiddelde verschoven (tabel 6.5). 
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Bron: Gezondheidsenquête GGD Fryslân, resultaten sportdeelname 19-64-jarigen, 2006, 2010, 2012 

Peildatum: 2006, 2010, 2012 

* Data van 2006 hebben betrekking op 19-64-jarigen, van 2010 en 2012 op 19 jaar en ouder

Bron: Monitor Fryslân, Partoer, digitale gemeentegidsen van Oost- en Weststellingwerf 

Peildatum: 2011 en 2013

Tabel 6.5: Wijze van sportdeelname Oost- en Weststellingwerf* Tabel 6.6: Sportvoorzieningen en -verenigingen

Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststelling
werf

Vereniging 2006 24% 25% 28%

 2010 25% 25% 27%

2012 25% 24% 26%

Commercieel 2006 15% 7% 6%

 2010 21% 18% 19%

2012 21% 21% 21%

Anders georganiseerd 2006 13% 16% 17%

 2010 14% 18% 14%

2012 12% 12% 15%

Ongebonden 2006 32% 38% 27%

 2010 35% 34% 35%

2012 39% 46% 36%

Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Sporthallen 2011 4 1 2 1

 2013 4 1 2 1

Zwembaden 2011 3 1 2 1

 2013 3 1 2 1

Voetbalver-
enigingen

2011 14 3 8 1

 2013 14 3 8 1

Korfbalver-
enigingen

2011 6 1 6 1

 2013 7 1 6 1

Volleybal-
verenigingen

2011 5 2 5 1

 2013 8 2 5 1

Tennisver-
enigingen

2011 4 1 4 1

 2013 4 1 5 1

Maatschappelijke participatie

In tabel 6.6 wordt aangegeven hoeveel sportvoorzieningen en -verenigingen er zijn. Het gaat om 
sporthallen, zwembaden en het aantal verenigingen van de meest beoefende sporten (voetbal, 
korfbal, volleybal en tennis). In de gemeente Ooststellingwerf zijn er in 2013 in totaal 33 sport-
verenigingen aanwezig. Dit zijn er vier meer dan in 2011. Er zijn nog wel steeds zeven vereni-
gingen in Oosterwolde te vinden. Opvallend is dat er in Oosterwolde drie voetbalverenigingen 
zijn, en dat de gemeente vooral veel volleybalverenigingen telt (acht). In de wijk Haerenkwar-
tier zijn geen sportvoorzieningen en -verenigingen te vinden. In de wijk Oosterwolde-Zuid zijn 
geen sportvoorzieningen en –verenigingen te vinden zoals genoemd in de tabel, wel zijn er een 
wandelvereniging en een sportstichting voor geestelijk gehandicapten. In de gemeente Weststel-
lingwerf zijn in totaal 24 sportverenigingen aanwezig van de vier genoemde sporten (zie tabel 
6.6). Dit is er één meer dan in 2011. Er zijn vier sportverenigingen te vinden in Noordwolde. 
Het zwembad in Noordwolde is één van de weinige openluchtzwembaden en heeft daarom een 
regionale functie. 
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Maatschappelijke participatie

In tabel 6.7 is het aantal leden van de voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde weergegeven.  
Er is een onderscheid gemaakt naar leden t/m 17 jaar (de jeugdleden) en leden van 18 jaar en 
ouder (de volwassenen). Olyphia is een bloeiende club. In totaal heeft de voetbalclub 286 leden 
in 2011. Dit is bijna 8% van het totale aantal inwoners in Noordwolde. In 2013 zijn er 261 leden, 
dit zijn er vijftien leden minder dan in 2011. De voetbalclub heeft iets meer volwassen leden 
(51%) dan jeugdleden (49%). Het aantal jeugdleden is echter sinds 2011 iets toegenomen en het 
aantal volwassenen iets gedaald.  

Bron: voetbalvereniging Olyphia (via gemeente Weststellingwerf) 

Peildatum: juni 2011, september 2013

Tabel 6.7: Aantal en percentage leden voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde

Leden 2011 Leden 2013

t/m 17 jaar 121 128

18 jaar en ouder 144 133

Totaal 286 261

t/m 17 jaar  42,3% 49,0%

18 jaar en ouder  57,7% 51,0%

Totaal 100,0% 100,0%

Jaar Ooststellingwerf

Geplaatste vrijwilligers in extern 
vrijwilligerswerk

2010 165

2012 177

Maatschappelijke stages 2010 235

2012 226

NL Doet geplaatste vrijwilligers 2010 103

18 jaar en ouder 2012 134

Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Vrijwilligers-
centrales

2011 1 1 0 0

 2013 1 1 0 0

Vrijwilligers-
steunpunten

2011 3 1 1 0

 2013 1 1 0 0

Mantelzorg-
steunpunten

2011 1 1 1 0

 2013 1 1 1 0

Totaal 2011 5 3 2 0

 2013 2 2 1 0

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf, gemeentegids Weststellingwerf, www.mantelzorgfryslan.nl  

Peildatum: oktober 2011 en juli 2013

Bron: Scala jaarverslag 2010 en 2012 

Peildatum: 2010 en 2012

11 Partoer - Vrijwilligers in beeld, 2013

Tabel 6.8: Aantal voorzieningen vrijwilligerswerk

Tabel 6.9: Aantal vrijwilligers

6.3 Vrijwilligerswerk

In tabel 6.8 staat hoeveel voorzieningen er voor vrijwilligerswerk zijn. Het gaat om: vrijwilligers-
centrales, vrijwilligerssteunpunten en mantelzorgsteunpunten. In de gemeente Ooststellingwerf 
waren in 2011 nog vijf voorzieningen voor vrijwilligerswerk aanwezig, zoals genoemd in de tabel. 
In 2013 zijn dat er nog drie. Dit komt omdat het aantal locaties voor vrijwilligerssteunpunten is 
teruggebracht naar één voor de gehele gemeente, deze is gevestigd in Oosterwolde. Er zijn nog 
steeds twee voorzieningen gevestigd in Oosterwolde. In de wijken Haerenkwartier en Oosterwol-
de-Zuid zijn geen voorzieningen voor vrijwilligerswerk gevestigd. In de gemeente Weststelling-
werf is er in 2013 één voorziening voor vrijwilligerswerk aanwezig, zoals genoemd in de tabel. 
Dit is er één minder dan in 2011. Noordwolde heeft geen voorzieningen voor vrijwilligerswerk. 

Er zijn weinig gegevens bekend over het aantal vrijwilligers in de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf en in de dorpen Oosterwolde en Noordwolde. In 2012 is er door Partoer, in op-
dracht van provincie Fryslân11, een onderzoek naar vrijwilligerswerk uitgevoerd. De resultaten uit 
dit onderzoek zijn op provinciaal niveau, en niet op gemeenteniveau en dorpsniveau uitgewerkt. 

Stichting Scala publiceert gegevens over vrijwilligerswerk in de gemeente Ooststellingwerf, deze 
zijn gepresenteerd in tabel 6.9. Het is niet bekend hoeveel mensen mantelzorg of informeel vrij-
willigerswerk uitoefenen. Het aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2010 gestegen. Het aantal 
jongeren dat een maatschappelijke stage doet is daarentegen iets gedaald. Over het aantal vrij-
willigers in Weststellingwerf zijn geen gegevens beschikbaar bij gemeente of Timpaan Welzijn.  
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Maatschappelijke participatie

Jaar Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal nieuwe cliënten 
AMW

2011 145 206

 2012 171 223 Jaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststelling
werf

Percentage  
eenzame personen 19-64 jaar

2010 37% 35% 52%

2012 36% 28% 34%

Percentage eenzame  
personen 65+

2010 43% 44% 53%

2012 39% 44% 46%

Bron: Maatschappelijk Werk Fryslân 

Peildatum: 2011 en 2012

Bron: GGD Fryslân 

Peildatum: 2010 en 2012

Tabel 6.10: Aantal cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk

Tabel 6.11: Percentage eenzame personen 19-64 jaar en 65+

6.4 Algemeen Maatschappelijk Werk 6.5 Eenzaamheid

Tabel 6.10 geeft het aantal nieuwe cliënten van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Hun 
problematiek is uiteenlopend: van problemen omtrent arbeid en besteding tot problemen rond-
om huiselijk geweld, echtscheiding en psychische problemen. In Weststellingwerf is het aantal 
cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk hoger dan in Ooststellingwerf. In beide gemeenten is 
het aantal cliënten tussen 2011 en 2012 gestegen. In Ooststellingwerf hadden in 2012 de meeste 
cliënten bestedingsproblemen. In Weststellingwerf was huiselijk geweld de grootste problematiek.

Tabel 6.11 geeft het percentage personen dat zich eenzaam voelt in Oost- en Weststellingwerf 
weer. In Ooststellingwerf is het aandeel eenzame personen onder de bevolking van 19-64 jaar 
gedaald van 35% in 2010 naar 28% in 2012. In Weststellingwerf is dit percentage aanzienlijk ge-
daald, van 52% in 2010 naar 34% in 2012. Het percentage eenzame personen onder de bevolking 
van 19-64 jaar ligt in beide gemeenten in 2012 lager dan gemiddeld in de provincie Fryslân (36%). 
Het percentage eenzame personen onder de bevolking van 65 jaar en ouder is in Ooststellingwerf 
in 2012 gelijk (44%) met 2010. In Weststellingwerf is dit van 53% in 2010 gedaald naar 46% in 2012. 
Het percentage eenzame personen onder de bevolking van 65 jaar en ouder ligt in beide gemeen-
ten hoger dan gemiddeld in Fryslân (39%). 



In dit hoofdstuk staat het wonen centraal. Er wordt ingegaan 

op: de verhouding huur- en koopwoningen, leegstand  

woningen, onttrekkingen, nieuwbouw, de gemiddelde Waarde 

Onroerende Zaken (WOZ), bouwjaar van woningen, huurprijs 

van woningen en veiligheid. 

WONEN7
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Wonen

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Haeren
kwartier

Weststel
lingwerf

Noord
wolde

Huur-
woningen

2010 97.564 3.487 1.682 171 4.441 806

2012 97.085 3.520 1.729 171 4.410 800

Koop-
woningen

2010 184.068 7.451 2.691 - 6.699 914

2012 186.948 7.516 2.724 - 6.781 920

Totaal 2010 281.632 10.938 4.373 171 11.140 1.720

2012 284.033 11.036 4.453 171 11.191 1.720

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Jaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal 2010 11552 376 480

2012 11839 389 462

Percentage van de
woningvoorraad

2010 4,1% 3,4% 4,3%

2012 4,2% 3,5% 4,1%

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010, 2012 *cijfers 2010 gedeeltelijk gecorrigeerd

Bron: provincie Fryslân

Peildatum: 2010 en 2012

Tabel 7.1: Aantal en percentage huur- en koopwoningen, 2010 en 2012

Tabel 7.2: Aantal en percentage leegstaande woningen, 2010 en 2012

7.1 Huur- en koopwoningen

7.2 Leegstand woningen

Tabel 7.1 geeft het aantal en percentage huur- en koopwoningen weer. In de periode 2010-2012  
is het aantal huurwoningen in de gemeente Ooststellingwerf (+33) licht toegenomen. In de ge-
meente Weststellingwerf is een lichte afname van het aantal huurwoningen (-31).

Tabel 7.2 laat het aantal en percentage leegstaande woningen zien. Er zijn alleen gegevens 
bekend over de provincie en de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. In de gemeen-
te Ooststellingwerf is er sinds 2010 een toename in het aantal leegstaande woningen (+3,5%). In 
de gemeente Weststellingwerf is er sinds 2010 een afname van het aantal leegstaande woningen 
(3,8%). In 2012 is in beide gemeenten (Ooststellingwerf: 3,5% en Weststellingwerf: 4,1%) gemid-
deld minder leegstand dan in de provincie Fryslân (4,2%).

In Oosterwolde (aandeel huurwoningen 38,8% in 2012) en Noordwolde (aandeel huurwoningen 
46,5% in 2012) zijn gemiddeld meer huurwoningen dan in de gemeenten en de provincie Fryslân. 
In Noordwolde is het percentage huurwoningen hoger dan in de gemeente: 46,5%. In de wijk 
Haerenkwartier in Oosterwolde zijn alleen huurwoningen aanwezig (171), deze worden allemaal 
verhuurd door de woningcorporatie Actium. Er zijn geen exacte gegevens bekend over de wijk 
Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. In deze wijk zijn verschillende woningbouwcorporaties actief 
en ook particuliere woningverhuurders.

Bron: provincie Fryslân 

Peildatum: 2012

Figuur 7.1: Percentage huurwoningen, 2012
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Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Oosterwol
de

Weststel
lingwerf

Noordwolde

Huur-
woningen

2009 517 16 0 0 0

2011 325 0 0 0 0

Koop-
woningen

2009 156 24 3 7 0

2011 164 11 0 0 0

Totaal 2009 673 40 3 7 0

2011 489 11 0 0 0

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noordwolde

Huur-
woningen

2009  746 23 17 24 0

2011 664 22 22 0 0

Koop-
woningen

2009 1.194 40 18 48 10

2011 851 12 2 0 0

Totaal 2009 1.940 63 35 72 10

2011 1.515 34 24 0 0

Huur-
woningen

2009 38,5% 36,5% 48,6% 33,3% 0,0%

2011 43,8% 64,7% 91,7% 0.0% 0.0%

Koop-
woningen

2009 61,5% 63,5% 51,4% 66,7% 100,0%

2011 56,2% 35,3% 8,3% 0.0% 0.0%

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009 en 2011

Bron: Monitor Fryslân, Partoer

Peildatum: 2009 en 2011

Tabel 7.3: Aantal onttrekkingen, 2009 en 2011 

Tabel 7.4: Aantal en percentage gereedgekomen nieuwbouwwoningen, 2009 en 2011

7.3 Onttrekkingen 7.4 Nieuwbouw

Tabel 7.3 geeft het aantal en percentage onttrekkingen weer. Het aantal onttrekkingen is het aan-
tal woningen dat is onttrokken aan de woningvoorraad door brand, afbraak, sloop, verbouw, on-
bewoonbaarverklaring, verandering van bestemming en andere redenen. Er zijn gegevens bekend 
over de gemeenten en de dorpen Oosterwolde en Noordwolde. Over de wijken Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde zijn geen gegevens bekend. In de gemeenten Ooststellingwerf 
en Weststellingwerf zijn in 2009 meer koop- dan huurwoningen onttrokken aan de woningvoor-
raad. In 2011 is dit beeld veranderd. In dit jaar zijn er in beide gemeenten, en dus ook in de 
dorpen Oosterwolde en Noordwolde, geen huurwoningen onttrokken. Alle onttrokken woningen  
in 2011 jaar zijn koopwoningen. In Weststellingwerf zijn helemaal geen woningen  
meer onttrokken in 2011. Ook in de provincie Fryslân worden, vergeleken met 2009, meer  
koopwoningen onttrokken. 

Tabel 7.4 geeft het aantal en percentage gereedgekomen nieuwbouwwoningen weer. In de  
gemeente Ooststellingwerf zijn in 2011 meer nieuwbouwwoningen in de huursector gereed-
gekomen in vergelijking met 2009. Toen was het grootste gedeelte van gereedgekomen woningen 
nog koop. Ook in Oosterwolde zijn er meer nieuwe huurwoningen (22) dan koopwoningen (twee) 
bijgekomen in 2011. Er zijn geen gegevens bekend over de wijken Haerenkwartier en Oosterwol-
de-Zuid in Oosterwolde. 
In de gemeente Weststellingwerf zijn in 2009 in totaal 72 nieuwbouwwoningen gereedgekomen, 
waarvan tien koopwoningen in Noordwolde. In 2011 zijn er volgens de bron geen nieuwbouwwo-
ningen gereedgekomen in Weststellingwerf.  

Wonen
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Wonen

Bron: CBS  

Peildatum: 2010 en 2012

Bron: Actium, Woningstichting Weststellingwerf, Woon Friesland 

Peildatum: juni 2013 (Actium), augustus 2013 (Woningstichting Weststellingwerf en WoonFriesland) 

* Inclusief acht woonwagenstandplaatsen

Tabel 7.5: Gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ), 2010 en 2012

Tabel 7.6a: Aantal en percentage huurwoningen per huurklasse in Oosterwolde en de wijk 
Haerenkwartier en Noordwolde, 2013

7.5 Gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ) 7.6 Huurprijs van woningen

In tabel 7.5 wordt de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (in het vervolg: WOZ) weergegeven. 
De WOZ heeft betrekking op alle woningen. Ten opzichte van 2010 is de gemiddelde WOZ-waarde 
in alle gebieden afgenomen. De grootste daling heeft plaatsgevonden in de gemeente Weststel-
lingwerf. Daar was de gemiddelde WOZ-waarde in 2010 €215.000, in 2012 is dit €201.000. In de 
gemeente Ooststellingwerf is de gemiddelde WOZ-waarde afgenomen van €213.000 in 2010 tot 
€205.000 in 2012. De WOZ-waarden in beide gemeenten liggen nog steeds hoger dan gemiddeld 
in de provincie Fryslân in 2012 (€191.000). De gemiddelde WOZ-waarde in Oosterwolde ligt een 
stuk lager, namelijk op €168.000. Er zijn geen gegevens bekend voor de wijken Haerenkwartier 
en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. 
De gemiddelde WOZ-waarde in Noordwolde ligt lager dan gemiddeld in de provincie Fryslân, 
namelijk op €187.000. Ook hier heeft een afname in de gemiddelde WOZ-waarde plaatsgevonden 
in de afgelopen twee jaar.

Tabel 7.6 geeft het aantal en het percentage huurwoningen per huurklasse weer. Sinds 2012 
wordt er vanuit de Rijksoverheid een andere klassenindeling gehanteerd dan in de nulmeting.  
In plaats van zes huurcategorieën zijn er nu vier huurcategorieën: goedkoop (t/m €374,44),  
betaalbaar (€374,44 t/m €574,35), duur (€574,35 t/m €681,02) en vrije sector (vanaf €681,02). 
De meest recente gegevens aangeleverd door de woningbouwcorporaties kunnen zodoende niet 
goed vergeleken worden met de gegevens uit de nulmeting. Voor de volledigheid zijn daarom 
aparte tabellen opgenomen voor 2011 en 2013.

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Oosterwol
de

Weststel
lingwerf

Noordwol
de

Waarde  
Onroerende 
Zaken (WOZ) 

2010 €198.000 €213.000 €175.000 €215.000 €203.000

2012 €191.000 €205.000 €168.000 €201.000 €187.000

Oosterwolde 
Actium

Haerenkwartier
Actium

Noordwolde 
Woningstichting 

Weststellingwerf

Noordwolde 
WoonFriesland

Goedkoop  
(t/m €374,44)

  591   69 239 34*

Betaalbaar 
(€374,44  
t/m €574,35)

758   101 279 119

Duur (€574,35  
t/m €681,02)

22 1 48 3

Vrije sector  
(vanaf €681,02)

4 0 4 0

Totaal 1375 171 570 156

Goedkoop  
(t/m €374,44)

 43,0%  40,4% 41,9% 21,8%

Betaalbaar 
(€374,44  
t/m €574,35)

55,1% 59,1% 48,9% 76,3%

Duur (€574,35  
t/m €681,02)

1,6% 0,5% 8,4% 1,9%

Vrije sector  
(vanaf €681,02)

0,3% 0,0% 0,7% 0,0%

Totaal   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Wonen

Bron: Actium, Woningstichting Weststellingwerf, Woon Friesland 

Peildatum: voorjaar 2011 (Actium), oktober 2011 (Woningstichting Weststellingwerf en WoonFriesland)

Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Peildatum: 2010

Tabel 7.6b: Aantal en percentage huurwoningen per huurklasse in Oosterwolde en de wijk 
Haerenkwartier en Noordwolde, 2011 

Tabel 7.7: Aantal en percentage woningen per bouwjaar 

7.7 Bouwjaar van woningenNet als in 2011 heeft in 2013 meer dan de helft van de woningen in de wijk Haerenkwartier een 
huurprijs per maand in de betaalbare huursector (huurprijzen tussen €374,44 t/m €574,35.)  
Ook in Oosterwolde is dit de grootste huurklasse, meer dan de helft van de huurwoningen valt 
in deze huurklasse. Dit is bij de woningen van WoonFriesland in Noordwolde ook het geval. 
WoonFriesland biedt vergeleken met de andere woningcorporaties relatief weinig huurwoningen 
(21,8%) in het goedkope segment aan (t/m €374,44). Huurwoningen van Woningstichting  
Weststellingwerf in Noordwolde hebben ook vooral een huurprijs tussen €374,44 t/m €574,35. 

In tabel 7.7 wordt het aantal en percentage woningen per bouwjaar weergegeven. Het spreekt 
voor zich dat hierin weinig is veranderd; deze tabel is zodoende niet aangepast voor 2013. Er zijn 
geen gegevens bekend over de dorpen Oosterwolde en Noordwolde, en de wijken Haerenkwartier 
en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. In de gemeente Ooststellingwerf is relatief veel gebouwd 
tussen 1971 en 2000, namelijk 47% van alle woningen. 
In de gemeente Weststellingwerf is tussen 1971 en 2000 38% van de woningen gebouwd. In deze 
gemeente zijn relatief veel oude woningen te vinden, 53% van de woningen heeft namelijk een 
bouwjaar van voor 1970. De woningen die na 2001 zijn gebouwd zijn vooral te vinden in de  
grotere dorpen.

Oosterwolde 
Actium

Haerenkwartier
Actium

Noordwolde 
Woningstichting 

Weststellingwerf

Noordwolde 
WoonFriesland

<€200    0   0 0 8

€201-€300 177   2 88 25

€301-€400 619 101 302 35

€401-€500 379 66 97 88

€501-€647 114   2 86 4

>€648    4   0 6 0

totaal 1293 171 579 160

<€200   0,0%   0,0% 0,0% 5,0%

€201-€300 13,7%   1,2% 15,2% 15,6%

€301-€400 47,9% 59,0% 52,2% 21,9%

€401-€500 29,3% 38,6% 16,8% 55,0%

€501-€647   8,8%   1,2% 14,9% 2,5%

>€648   0,3%   0,0% 1,0% 0,0%

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Vóór 1970 139.689  5.283  5.971

1971-1980   53.510  2.352  2.105

1981-1990   34.922  1.367  1.058

1991-2000   30.980  1.422  1.081

Vanaf 2001   22.531     514     925

Totaal 281.632 10.938 11.140

Vóór 1970 49,6% 48,3% 53,6%

1971-1980 19,0% 21,5% 18,9%

1981-1990 12,4% 12,5%   9,5%

1991-2000 11,0% 13,0%   9,7%

Vanaf 2001  8,0%   4,7%   8,3%
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Bron: AD Misdaadmeter, Monitor Fryslân, Partoer

Bron: AD Misdaadmeter, Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010 en 2012, cijfers 2010 gecorrigeerd

Figuur 7.2: Aantal aangegeven misdrijven per 10.000 inwoners, 2010 en 2012 

Tabel 7.8: Aantal aangegeven misdrijven per 10.000 inwoners, naar type misdrijf,  
2010 en 20127.8 Veiligheid

In tabel 7.8 wordt het aantal misdrijven per 10.000 inwoners aangegeven. Hierover zijn alleen 
gegevens bekend voor de gehele gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf en niet over 
Oosterwolde en Noordwolde. Het totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners is in 2012 in beide 
gemeenten afgenomen vergeleken met 2010. In Ooststellingwerf is dit afgenomen met 43,4 
misdrijven per 10.000 inwoners, in Weststellingwerf met twaalf misdrijven per 10.000 inwoners. 
Het gemiddeld aantal misdrijven in beide gemeenten ligt ook in 2012 lager dan het gemiddelde 
in Fryslân.

Jaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Huismisdrijven 2010 45,7  52,2  39,1

2012 45,9 50,7 54,3

Voertuigmisdrijven 2010  41,2  65,6  42,6

2012 35,7 30,6 40,0

Straatmisdrijven* 2010 93,4  75,1 94,1

2012 88,7 70,0 88,8

Geweldsmisdrij-
ven*

2010   46,1  28,6  44,1

2012 47,6 39,4 31,0

Overige misdrijven 2010   25,8  25,2  24,8

2012 22,1 20,5 18,6

Totaal* 2010  252,2 264,6 244,7

2012 240 221,2 232,7

Wonen
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In de gemeente Ooststellingwerf is in het leefbaarheidsonderzoek  van Rigo uit 2010 gevraagd 
naar het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners van Oosterwolde geven een 7,8. Dit is signifi-
cant lager dan gemiddeld in de gemeente (8,3). Verder ervaren de inwoners van Oosterwolde 
meer overlast van criminaliteit dan gemiddeld in de gemeente. Op dit moment zijn er nog geen 
nieuwe gegevens beschikbaar. In het najaar van 2013 zal het leefbaarheidsonderzoek door RIGO 
opnieuw worden uitgevoerd. 

In de gemeente Ooststellingwerf is de grootste afname in het aantal voertuigmisdrijven. Dit aan-
tal is met meer dan de helft afgenomen. Ook het aantal straatmisdrijven en overige misdrijven is 
afgenomen. Er is een toename in het aantal geweldsmisdrijven. In de gemeente Weststellingwerf 
is er een toename in het aantal huismisdrijven. In alle overige categorieën is er een afname van 
het aantal misdrijven per 10.000 inwoners. 



Een belangrijk doel van het project Aandachtsgebieden Stelling-

werven is om de sociaal economische positie van de inwoners te 

verbeteren zodat de overerving van armoede wordt gestopt.  

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de jongste generatie.  

Aan de orde komen: kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs, hoger onderwijs,  

speciaal onderwijs, achterstands leerlingen, zorgadviesteams 

(in het vervolg: ZAT) en schoolmaatschappelijk werk, voortijdig 

schoolverlaten, jeugdzorg, ontmoetingsplaatsen en jongeren met 

kans op armoede. Er wordt gekeken naar de verschillen in de 

laatste jaren.

KINDEREN  
EN JONGEREN8
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Kinderen en jongeren

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
lingwerf

Noord
wolde

Kinderdagverblijven 2011 112   4   2  3 1

2013 ?  6  4  9 1

Peuterspeelzalen 2011 185   9   1  8 1

2013 ?  9   1 10 1

Buitenschoolse opvang 2011 149   5   2  4 1

2013 ?  8  4 11 1

Totaal 2011 446 18   5 15 3

2013 ? 23   9 30 3

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
ling
werf

Noord
wolde

Gastouderopvang 2011 - 161 55 125 16

Gastouderopvang 2013 - 175 61 141 25

Waarvan in 2013 
geregistreerd

- 102 32 91 20

Waarvan in 2013 niet 
geregistreerd

- 73 29 50 5

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: oktober 2011, juni 2013 

Bron: Landelijk Register Kinderopvang, gemeentegids Ooststellingwerf 

Gegevens Fryslân voor 2013 niet bekend

Bron: Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

Peildatum: oktober 2011, juni 2013

Tabel 8.1: Aantal kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorzieningen buitenschoolse 
opvang, 2011 en 2013

Tabel 8.2: Aantal voorzieningen gastouderopvang, 2011 en 2013

8.1 Kinderopvang

In tabel 8.1 wordt aangegeven hoeveel voorzieningen voor kinderopvang er zijn. Kinderopvang 
wordt als overkoepelende term gebruikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en  
buitenschoolse opvang. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag 
als hun kinderopvangorganisatie staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang  
(in het vervolg: LRK). Peuterspeelzalen zijn – provinciebreed - in de meerderheid.  
In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal voorzieningen voor kinderopvang toegenomen  
van achttien in 2011 naar 23 in 2013. Er zijn twee kinderdagverblijven bijgekomen en drie 
locaties voor buitenschoolse opvang. De meeste voorzieningen voor kinderopvang zijn gevestigd 
in Oosterwolde (negen). In de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde zijn geen voorzieningen voor 
kinderopvang te vinden. In de wijk Oosterwolde-Zuid is één peuterspeelzaal en zijn er twee 
kinderdagverblijven. In de gemeente Weststellingwerf heeft er een aanzienlijke groei plaats-
gevonden van het aantal voorzieningen voor kinderopvang. In 2011 waren dit er vijftien, in 2013 
is dit aantal verdubbeld. Vooral het aantal kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang zijn 
toegenomen. Het aantal voorzieningen voor kinderopvang in Noordwolde is gelijk gebleven. 

In tabel 8.2 wordt het aantal voorzieningen voor gastouderopvang weergegeven. Dit is een  
kleinschalige vorm van kinderopvang in de huiselijke sfeer. Gastouderopvang komt met name 
veel voor in dunbevolkte gebieden, zoals in kleine dorpen op het platteland. Ook bij gastouder-
opvang geldt dat ouders per 1 januari 2011 alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag als hun 
gastouder geregistreerd staat in het LRK. In de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 
en in de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde is in de periode 2011-2013 het aantal voorzieningen 
voor gastouderopvang nog iets toegenomen. Niet alle gastouderopvang is echter geregistreerd bij 
het LRK.
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Kinderen en jongeren

Jaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
ling
werf

Noord
wolde

Basisscholen 2011 474* 21 8 22 2

2013  470* 21 8 22 2

Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Oosterwol
deZuid

Weststelling
werf*

Noordwolde

Schooljaar
2010/
2011

2.467* 823 206 2.406 356
waarvan:

OBS De Velden: 
91

OBS Venster-
school: 265

Schooljaar
2011/
2012

2.351 849 230 2.317 366
waarvan:

OBS De Velden: 
71

OBS Venster-
school: 262

Reguliere Ba-
sisschool: 33

Fryslân Ooststel
lingwerf

Oosterwol
de

Weststelling
werf

Noordwolde

Middelbare scholen 73 2 1 2 0

Bron: Monitor Fryslân, Partoer; gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeentegidsen 

Peildatum: september/oktober 2011; juni/juli 2013 *peildatum 2012

Bron: Monitor Fryslân, Partoer; gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011 (1-10-2011); *peildatum: schooljaar 2009/2010; schooljaar 2011/2012

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf 

Peildatum: oktober 2011, juni 2013 

Tabel 8.3: Aantal basisscholen, 2011 en 2013

Tabel 8.4:  Aantal leerlingen basisonderwijs, schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 

Tabel 8.5: Aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs, 2011 en 2013 

8.2 Basisonderwijs

8.3 Voortgezet onderwijs

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 21 basisscholen te vinden in 2013. Hiervan zijn 
er acht te vinden in Oosterwolde. In de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde is geen basisschool 
gevestigd. De wijk Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde heeft twee basisscholen: CBS In de Kring 
(christelijk basisonderwijs) en OBS Boekhorst (openbaar basisonderwijs). Deze basisscholen zijn 
onderdeel van de brede school MFS Oosterwolde-Zuid. Naast deze basisscholen zijn peuterspeel-
zaal Nijntje, kinderopvang ’t Clowntje en de Meester Duisterhoutschool (voor zeer moeilijk 
lerende kinderen) in dit gebouw gehuisvest.
In de gemeente Weststellingwerf zijn in 2013 in totaal 22 basisscholen te vinden. Noordwolde 
heeft twee basisscholen: OBS Vensterschool en OBS De Velden (beide openbaar basisonderwijs). 

CBS In de Kring, OBS Boekhorst (beide wijk Oosterwolde-Zuid, Oosterwolde) en OBS Venster-
school (Noordwolde) zijn de drie basisscholen die gesitueerd zijn in de ‘Aandachtsgebieden  
Stellingwerven’. De Vensterschool in Noordwolde wordt inmiddels door de Onderwijsinspectie 
niet meer als een zwakke school gezien. Dit betekent dat deze school voldoende onderwijs-
resultaten (eindopbrengsten) realiseert en dat het onderwijsleerproces op cruciale onderdelen 
voldoende kwaliteit laat zien. 

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal twee scholen voor voortgezet onderwijs te vinden: 
Christelijke Scholengemeenschap Liudger en het Stellingwerf College. Het Stellingwerf College 
bevindt zich in Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf zijn ook twee scholen voor voort-
gezet onderwijs: het Linde College in Wolvega en AOC Terra Wolvega. Noordwolde heeft geen 
school voor voortgezet onderwijs. Het aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs is in 2013 
onveranderd in vergelijking met 2011. 

In tabel 8.4 staat hoeveel kinderen er in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar naar het basisonderwijs 
gaan in de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012. In de gemeente Ooststellingwerf gaan in totaal 
2.351 kinderen naar het basisonderwijs in het schooljaar 2011/2012. Dat zijn er 116 minder dan 
in het voorgaande schooljaar. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is wel toegenomen in 
Oosterwolde. Meer dan een derde van alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaat naar 
één van de acht basisscholen in Oosterwolde. In de wijk Oosterwolde-Zuid gaan in 2010/2011 in 
totaal 206 kinderen naar CBS In de Kring en OBS Boekhorst. In 2011/2012 zijn dit er 230. In de 
gemeente Weststellingwerf is het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat teruggelopen in 
het schooljaar 2011/2012 (-89). In Noordwolde zijn er in schooljaar 2010/2011 356 leerlingen, in 
het schooljaar 2011/2012 zijn dit er 366 leerlingen. Hiervan gaan er 262 kinderen naar de OBS 
Vensterschool in Noordwolde. 
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Kinderen en jongeren

Schooljaar Fryslân Ooststel
lingwerf

Ooster
wolde

Weststel
ling
werf

Noord
wolde

Leerlingen 2009/2010 1.586 640 1.380 199 2

2011/2012 1.632 480 1.407 181 2

Schooljaar Fryslân Ooststelling
werf

Weststellingwerf

Onderwijssoorten

Vo algemene leerjaren 
1-3

2010/2011 277 15 6

2011/2012 274 16 10

Vwo 3-6 2010/2011 1.349 68 48

2011/2012 1.312 65 45

Havo 3-5 2010/2011 1.501 47 36

2011/2012 1.609 65 58

Vmbo theoretisch-ge-
mengde leerweg 3-4

2010/2011 2.223 89 50

2011/2012 2.223 77 62

Vmbo basis-kaderberoeps 
3-4

2010/2011 2.093 67 133

2011/2012 2.033 96 100

Praktijkonderwijs 2010/2011 249 5 10

2011/2012 216 8 10

Totaal voortgezet  
onderwijs

2010/2011 7.714 291 283

2011/2012 7.667 327 285

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2009/2010; *peildatum: schooljaar 2010/2011; schooljaar 2011/2012

Bron: Monitor Fryslân, Partoer; gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011 (1-10-2011); *peildatum: schooljaar 2009/2010; schooljaar 2011/2012

Tabel 8.6: Aantal leerlingen voortgezet onderwijs, schooljaar 2009/2010 en 2011/2012 

Tabel 8.7: Deelname 15-jarigen aan voortgezet onderwijs naar onderwijssoort,  
schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 

In tabel 8.6 staat hoeveel jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar naar het voortgezet 
onderwijs gaan in het schooljaar 2010/2011 en 2011/2012. Het gaat om het aantal leerlingen 
dat zowel binnen als buiten de gemeente naar het voortgezet onderwijs gaat. In de gemeen-
te Ooststellingwerf is er in het schooljaar 2011/2012 een stijging in het aantal leerlingen ten 
opzichte van het schooljaar 2009/2010 (+46). In totaal gaan er in het schooljaar 2011/2012 1.632 
jongeren naar het voortgezet onderwijs, waarvan 480 jongeren afkomstig zijn uit Oosterwolde. 
Hier heeft ten opzichte van het schooljaar 2009/2010 een grote afname plaatsgevonden in het 
aantal leerlingen (-160). In de gemeente Weststellingwerf is er een lichte toename in het aantal 
leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs gaat, van 1.380 in schooljaar 2009/2010 naar 1.407 
in 2011/2012 (+27). Daarvan zijn in het schooljaar 2011/2012 181 jongeren afkomstig uit Noord-
wolde, achttien minder dan in het voorgaand schooljaar. 

Interessant is om te kijken welk niveau de jongeren in het voortgezet onderwijs volgen en of dit 
niveau toe- of afneemt. Daartoe kijken we naar de 15-jarigen (tabel 8.7). Op deze leeftijd is in 
de meeste gevallen een keuze voor onderwijssoort gemaakt en de brugklas afgerond. Vergeleken 
met het voorgaand schooljaar valt op dat in schooljaar 2011/2012 in beide gemeenten relatief 
minder vwo-leerlingen zijn (Ooststellingwerf -3%; Weststellingwerf: -1%; zie figuur 8.1 en figuur 
8.2). In Ooststellingwerf ligt dit percentage in 2013 nog wel steeds hoger (20%) dan provinciaal 
(17%). Het aandeel havo-scholieren is beduidend toegenomen in beide gemeenten (Ooststel-
lingwerf: +4%; Weststellingwerf: +7%) en ligt nu in beide gemeenten met 20% ongeveer gelijk 
met het aandeel in de provincie Fryslân als geheel (21%). Verder valt op dat er afname is in het 
aandeel 15-jarigen in de gemeente Ooststellingwerf dat vmbo theoretisch-gemengde leerweg 
volgt. In 2010/2011 was dit 31%, in 2011/2012 is dit afgenomen tot 24%. Daarmee ligt het aan-
deel leerlingen dat vmbo theoretisch-gemengde leerweg volgt in beide gemeenten nu lager dan 
in de provincie Fryslân als geheel. Het aantal leerlingen in de vmbo basis-kaderberoepsleerweg 
is in de gemeente Ooststellingwerf toegenomen (+6%). In de gemeente Weststellingwerf is dit 
sterk afgenomen (-12%). In beide gemeenten ligt het aandeel leerlingen in het vmbo basis-kader-
beroepsleerweg hoger dan in (Ooststellingwerf 29%; Weststellingwerf 35%) de provincie Fryslân 
(26%). Het aandeel leerlingen dat praktijkonderwijs volgt is in de provincie en de gemeenten 
vrijwel gelijk gebleven.
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Kinderen en jongerenKinderen en jongeren

Bron: CBS Statline, Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010/2011; 2011/2012

Bron: CBS Statline, Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010/2011, 2011/2012

Figuur 8.1: Percentage deelname 15-jarigen aan voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, 
gemeente Ooststellingwerf, schooljaar 2010/2011 en 2011/2012  

Figuur 8.2: Percentage deelname 15-jarigen aan voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, 
gemeente Weststellingwerf, schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 
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Schooljaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Leerlingen 2009/2010 19.981 751 797

Leerlingen 2011/2012 20.305 715 850

Bron: Monitor Fryslân, Partoer

Peildatum: 2009 en 2011

Tabel 8.8: Aantal leerlingen MBO, schooljaar 2009/2010 en 2011/2012 

8.4 Middelbaar beroepsonderwijs

In de provincie Fryslân zijn twee instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (in het  
vervolg: MBO) te vinden: het Friesland College met zes vestigingen, en ROC Friese Poort met  
vijf vestigingen. Geen van deze vestigingen bevindt zich in de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf. 

In tabel 8.8 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 16 jaar en ouder naar het MBO gaan, in 
het schooljaar 2009/2010 en 2011/2012. Het gaat om het aantal leerlingen naar schoolgemeente. 
Er zijn alleen gegevens bekend over de beide gemeenten. In de gemeente Ooststellingwerf gaan 
ten opzichte van twee jaar geleden minder jongeren naar het MBO (-36), in de gemeente West-
stellingwerf is er een toename in het aantal MBO-studenten (+53). Ook in de provincie Fryslân 
neemt het aantal jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder dat naar het MBO gaat toe.
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Kinderen en jongeren

Schooljaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Leerlingen HBO 2009/2010 13.610 295 340

2011/2012 14.048 315 364

Leerlingen WO 2009/2010   1.593  55  37

2011/2012   1.620 46  41

Totaal 2009/2010 15.184 350 377

2011/2012 15.668 361 405

Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Scholen 16 2 2 1 0

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009/2010; data 2009/2010 gecorrigeerd; 2011/2012

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf, google

Peildatum: oktober 2011, juli 2013

Tabel 8.9: Aantal leerlingen HBO en WO, schooljaar 2009/2010 en 2011/2012

Tabel 8.10: Aantal scholen voor speciaal basisonderwijs, 2011 en 20138.5 Hoger onderwijs

8.6 Speciaal onderwijs

Onder het hoger onderwijs wordt verstaan: het hoger beroepsonderwijs (in het vervolg: HBO)  
en het wetenschappelijk onderwijs (in het vervolg: WO). In de provincie Fryslân zijn twee HBO- 
instellingen: de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool (beide gevestigd in Leeuwarden). 
De provincie Fryslân heeft geen universiteit, wel is er een Open Universiteit in Leeuwarden.  
De dichtstbijzijnde universiteit is in Groningen. 

In tabel 8.9 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 18 jaar en ouder naar het HBO (voor-
al in Leeuwarden, Groningen of Zwolle) en het WO (vooral Groningen) gaan, in het schooljaar 
2009/2010. Er is gekeken of er veranderingen zijn opgetreden in het schooljaar 2011/2012.  
In beide gemeenten zijn er meer jongeren die naar het HBO gaan. Deze trend is ook te zien voor 
de provincie Fryslân als geheel. Er is een afname in de gemeente Ooststellingwerf in het aantal 
jongeren dat WO-onderwijs volgt (-9). In de gemeente Weststellingwerf is er een kleine toename 
(+4) in het aantal WO-studenten, net als in de gehele provincie Fryslân (+27). 

Voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn, is er het speciaal 
onderwijs. Deze scholen zijn er in vier clusters . 

Speciaal basisonderwijs
In tabel 8.10 wordt aangegeven hoeveel scholen er voor het speciaal basisonderwijs zijn. Sinds 
2011 zijn hierin geen veranderingen opgetreden. In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 
twee scholen voor speciaal basisonderwijs te vinden: de Meester Duisterhoutschool (ZML) (ook 
voor speciaal voortgezet onderwijs), en SBO De Kampingerhof. Deze twee scholen bevinden zich 
in Oosterwolde, SBO De Kampingerhof bevindt zich in de wijk Oosterwolde-Zuid. In de gemeente 
Weststellingwerf is één school voor speciaal basisonderwijs: SBO De Triade (Wolvega). Noordwolde 
heeft geen school voor speciaal basisonderwijs. 

In tabel 8.11 staat hoeveel kinderen er in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar naar het speciaal basis-
onderwijs gaan in het schooljaar 2010/2011 en het schooljaar 2011/2012. Het gaat om het aantal 
leerlingen dat zowel binnen als buiten de gemeente naar het speciaal basisonderwijs gaat. In de 
gemeente Ooststellingwerf gaan in totaal 100 kinderen naar het speciaal basisonderwijs in het 
schooljaar 2011/2012, waarvan 30 kinderen afkomstig zijn uit Oosterwolde. In de gemeente West-
stellingwerf gaan in totaal 117 kinderen naar het speciaal basisonderwijs, waarvan tien kinderen 
afkomstig zijn uit Noordwolde. Dat is ruim de helft minder dan in het voorgaand schooljaar.  
In 2012/2013 betreft dit twaalf kinderen in Noordwolde.  

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap. 

Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één 

van deze handicaps hebben. 

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelij-

ke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. 

Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, ZMOK, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en kinde-

ren in scholen met een pedologisch instituut.

Schooljaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Westelling
werf

Noordwolde

Leerlingen 2010/2011 115 57 116 21

2011/2012 100 30 117 10

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf

Peildatum: schooljaar 2010/2011, schooljaar 2011/2012

Tabel 8.11: Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs, schooljaar 2010/2011 en 2011/2012
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Kinderen en jongeren

Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Scholen 7 1 0 0 0

Schooljaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Leerlingen 2010/2011 58 19 65 17

2011/2012 30 30 62 20

Gewicht Schooljaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

0.30 2009/2010 3.922 177 193

2011/2012 3.506 155 193

1.20 2009/2010 1.189  47  58

2011/2012 1.213 54 60

Totaal 2009/2010 5.111 224 251

2011/2012 4.719 209 253

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf, Google

Peildatum: oktober 2011 en juli 2013

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf

Peildatum: schooljaar 2010/2011, schooljaar 2011/2012

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: schooljaar 2009/2010 en 2011/2012

*Cijfers zijn gecorrigeerd ten opzichte van nulmeting

Tabel 8.12: Aantal scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, 2011 en 2013

Tabel 8.13:  Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs, schooljaar 2010/2011 en 
2011/2012

Tabel 8.14: Aantal achterstandsleerlingen per gewicht, schooljaar 2009/2010* en 2011/2012

Speciaal voortgezet onderwijs
In tabel 8.12 wordt aangegeven hoeveel scholen er voor het speciaal voortgezet onderwijs zijn. 
Sinds 2011 zijn hierin geen veranderingen opgetreden. In de gemeente Ooststellingwerf is één 
school voor speciaal voortgezet onderwijs te vinden: de Meester Duisterhoutschool (ZML) (ook 
voor speciaal basisonderwijs). Deze school bevindt zich in Oosterwolde. De gemeente Weststel-
lingwerf heeft geen school voor speciaal voortgezet onderwijs. 

  

In tabel 8.13 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar naar het speciaal 
voortgezet onderwijs gaan in het schooljaar 2010/2011 en in 2011/2012. Het gaat om het aantal 
leerlingen dat zowel binnen als buiten de gemeente naar het speciaal voortgezet onderwijs gaat. 
In vergelijking met het voorgaand schooljaar, gaan in het schooljaar 2011/2012 minder leerlingen 
naar het speciaal voortgezet onderwijs (30). Al deze leerlingen zijn afkomstig uit Oosterwolde.  
In de gemeente Weststellingwerf gaan in 2010/2011 in totaal 65 jongeren naar het speciaal 
voortgezet onderwijs, waarvan zeventien jongeren afkomstig zijn uit Noordwolde. In 2011/2012 
gaan twintig leerlingen uit Noordwolde naar het speciaal voortgezet onderwijs.

14 Achterstandsleerling met gewicht 0.30 

Dit zijn leerlingen waarvan beide ouders maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 

hebben gedaan óf waarvan beide ouders maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs 

aansluitend op het basisonderwijs hebben gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.

Dit zijn leerlingen van wie één van de ouders maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk heeft gehad en de ander maximaal dezelfde 

opleiding heeft gevolgd óf het lbo/vbo, praktijkonderwijs of de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft doorlopen óf 

maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs heeft 

gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.

8.7 Achterstandsleerlingen

Basisscholen kunnen extra financiële middelen krijgen voor achterstandsleerlingen in het basis-
onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) werkt sinds het 
schooljaar 2006/2007 met twee gewichten, gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders14.  
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in het schooljaar 2009/2010 in totaal 224 achterstands-
leerlingen: 177 leerlingen met het gewicht 0.30; en 47 leerlingen met het gewicht 1.20 (zie tabel 
8.14). In het schooljaar 2011/2012 is het aantal achterstandsleerlingen afgenomen naar 209.  
Dit komt vooral door een daling in het aantal achterstandsleerlingen met het gewicht 0.30 (-22). 
Het aantal leerlingen met gewicht 1.20 is met zeven toegenomen. In de gemeente Weststelling-
werf is er een kleine toename in het aantal achterstandsleerlingen. In 2009/2010 zijn dit in totaal 
251 achterstandsleerlingen, in het schooljaar 2011/2012 zijn dit er 253. In Ooststellingwerf is het 
aandeel achterstandsleerlingen in de totale leerlingenpopulatie iets gedaald. In Weststellingwerf 
is het aandeel achterstandsleerlingen toegenomen van 10,4% in 2009/2010 tot 11,9% in 2011/2012 
(zie figuur 8.3). In beide gemeenten is het aandeel achterstandsleerlingen met respectievelijk 
8,9% in Ooststellingwerf en 11,9% in Weststellingwerf in 2011/2012 hoger dan in Fryslân (7,7% in 
2011/2012). 
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Kinderen en jongeren

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: schooljaar 2009/2010 en 2011/2012

*Cijfers zijn gecorrigeerd ten opzichte van nulmeting

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf

Peildatum: schooljaar 2010/2011, 2011/2012

Figuur 8.3: Percentage achterstandsleerlingen, schooljaar 2009/2010* en 2011/2012
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Tabel 8.15 presenteert het totaal aantal achterstandsleerlingen in het dorp Oosterwolde, de 
wijk Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde, en het dorp Noordwolde. Het gaat om het schooljaar 
2010/2011 en 2011/2012. Het aantal achterstandsleerlingen in Oosterwolde is licht toegenomen 
(+2). Het aantal achterstandsleerlingen op de basisscholen in de wijk Oosterwolde-Zuid is echter 
afgenomen (-13). Op OBS Vensterschool in Noordwolde zitten in het schooljaar 2010/2011 44 
achterstandsleerlingen. In het schooljaar 2011/2012 is dit toegenomen naar 50 leerlingen. In het 
schooljaar 2012/2013 zijn er slechts twee achterstandsleerlingen in Noordwolde, beide op de 
Vensterschool. Deze sterke daling komt doordat de gewichtenregeling flink is aangescherpt. 

Schooljaar Oosterwolde OosterwoldeZuid Noordwolde

Achterstands-
leerlingen

2010/2011 110 50 44
Dit betreft alleen 
de achterstands-

leerlingen op 
basisschool OBS 

Vensterschool 
(projectgebied)

2011/2012 112 37 50
Waarvan:

OBS De Velden: 9
OBS Venster-

school: 41

Tabel 8.15: Aantal achterstandsleerlingen, schooljaar 2010/2011 en 2011/2012

Schooljaar Leerlingen

2008/2009 21

2009/2010 13

2010/2011 6

2012/2013 18

Bron: gemeente Weststellingwerf

Tabel 8.16: Aantal leerlingen behandeld in het ZAT van OBS Vensterschool in Noordwolde, 
2008-2013

8.8 Zorgadviesteam (ZAT) en schoolmaatschappelijk werk

Tabel 8.16 presenteert het aantal kinderen dat behandeld is het Zorgadviesteam (in het vervolg: 
ZAT) van het basisonderwijs. In het ZAT werken diverse zorgverleners in en om de school samen, 
om er voor te zorgen dat elk kind succesvol het basisonderwijs doorloopt. De tabel toont de  
gegevens over vier schooljaren: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 en 2012/2013. Er zijn alleen 
gegevens bekend van basisschool OBS Vensterschool in Noordwolde. In het schooljaar 2010/2011 
zijn zes kinderen behandeld in het ZAT. Dit is een daling ten opzichte van de schooljaren 
2009/2010 en 2008/2009. In het schooljaar 2012/2013 is er weer een toename van het aantal 
leerlingen behandeld in het ZAT: achttien.

Tabel 8.17 presenteert het aantal doorverwijzingen en afgesloten contracten door het school-
maatschappelijk werk in het basisonderwijs. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van  
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) waarbij de schoolmaatschappelijk werker fungeert als 
schakel tussen leerlingen, ouders en maatschappelijke organisaties. De tabel presenteert alleen 
de gegevens voor de basisscholen OBS In de Kring en OBS Boekhorst in Oosterwolde en basisschool 
OBS Vensterschool in Noordwolde. Op OBS In de Kring is er in 2010 één contract afgesloten, op 
OBS De Boekhorst gaat het om acht afgesloten contracten. In 2012 zijn er vier casussen op OBS  
De Kring en vijf op OBS Boekhorst. Op OBS Vensterschool zijn in 2010 acht kinderen doorverwezen 
naar maatschappelijke instanties, en zestien contracten afgesloten. In 2012 zijn er dertig casus-
sen op de Vensterschool. Deze verdubbeling van het aantal casussen lijkt vooral te maken  
te hebben met de extra inzet voor het Schoolmaatschappelijk werk op de Vensterschool vanaf 
2010, in het kader van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Hierdoor wordt er eerder 
gesignaleerd en kan er ook steeds vaker preventief worden gewerkt. Er zijn voor Noordwolde  
geen gegevens over doorverwijzingen beschikbaar.
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Schooljaar Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal vsv’ers 2008/2009 1.484 53 57

2011/2012 1.419 49 57

% vsv’ers 2008/2009 2,6% 2,4% 2,7%

2011/2012 2,5% 2,2% 2,6%

Jaar OBS in de Kring
(Oosterwolde)

OBS Boekhorst 
(Oosterwolde)

OBS Venster
schoot (Noord

wolde)

Doorverwijzingen 
naar:

Bureau Jeugdzorg 2010 0 0 1

2012 0 0 ?

Justitiële  
instanties

2010 0 0 1

2012 0 0 ?

Psycholoog  
(1e lijn)/GGZ

2010 0 0 4

2012 2 1 ?

Video Home Trai-
ning (Algemeen 
Maatschappelijk 
Werk)

2010 0 0 ?

2012 0 0 ?

Onbekend 2010 1 0 9

2012 2 4 ?

Totaal 2010 1 8 16

2012 4 5 30

Jaar Ooststelling
werf

Oosterwolde Weststelling
werf

Noordwolde

Dossiers 2010 117 30 104 38

2012 65 25 160 30

Bron: Monitor Fryslân, Partoer, VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap

Peildatum: schooljaar 2008/2009, schooljaar 2011/2012

Bron: Samenwerkingsverband De Stellingwerven 

Peildatum: 2010, 2012

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf

Peildatum: 2010 en 2012

Tabel 8.18: Aantal voortijdige schoolverlaters volgens CFi,  
schooljaar 2008/2009 en 2011/2012

Tabel 8.17: Aantal doorverwijzingen en afgesloten contracten door het schoolmaatschappe-
lijk werk, 2010 en 2012

Tabel 8.19: Aantal dossiers besproken in het Sociaal Team
8.9 Voortijdige schoolverlaters

8.10 Dossiers Sociaal Team

In tabel 8.18 staat het aantal voortijdige schoolverlaters (in het vervolg: vsv’ers) weergegeven  
in het schooljaar 2008/2009 en het schooljaar 2011/2012. Een voortijdige schoolverlater is een 
leerling die gedurende het schooljaar uitstroomt uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op 
minimaal havo of mbo 2 niveau. Er zijn alleen gegevens bekend voor de beide gemeenten. Het 
aantal vsv’ers in de gemeente Ooststellingwerf is iets afgenomen. Het percentage voortijdig 
schoolverlaters in Ooststellingwerf ligt in het schooljaar 2011/2012 lager dan het provinciale  
gemiddelde. In de gemeente Weststellingwerf is het aantal vsv’ers in aantal gelijk gebleven.  
Relatief gezien is er een kleine afname, gezien een toename in het aantal leerlingen in het 
schooljaar 2011/2012. Het percentage voortijdige schoolverlaters in Weststellingwerf ligt in 
2011/2012 iets hoger dan het provinciale gemiddelde.

In tabel 8.19 staat het aantal dossiers dat besproken is in het Sociaal Team. Een Sociaal Team 
bestaat uit professionals van verschillende organisaties die hulp bieden aan gezinnen die te 
kampen hebben met (meestal) meervoudige problematiek. In de gemeente Ooststellingwerf 
zijn in 2010 117 dossiers besproken, waarvan dertig in Oosterwolde. In 2012 is dit aantal  
dossiers een stuk lager, namelijk 65, waarvan 25 dossiers zijn besproken over gezinnen in 
Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf zijn in 2012 160 dossiers in het Sociaal Team 
besproken, waarvan dertig in Noordwolde. In de gehele gemeente is het aantal dossiers  
toegenomen in vergelijking met 2010, maar het aantal dossiers over gezinnen in Noordwolde 
is afgenomen.
In 2010 zijn er 104 dossiers besproken in het Sociaal Team, waarvan 38 dossiers in Noordwolde. 
In 2012 zijn er 160 dossiers in het Sociaal Team besproken, waarvan dertig in Noordwolde. 
Relatief zijn er dus minder dossiers over gezinnen in Noordwolde besproken dan in 2010.
In gezinnen met problemen kan een gezinscoach hulp bieden. In de gemeente Ooststellingwerf 
is in 2011 een project inzake gezinscoaching van start gegaan. In 2012 waren er tien cliënten in 
Ooststellingwerf voor de twee gezinscoaches waarvan drie in de aandachtswijken van Ooster-
wolde. De gezinscoaches werken vooral op het preventieve vlak.

Kinderen en jongeren
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Kinderen en jongeren

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Figuur 8.4: Percentage kinderen met kans op armoede (0 tot 18 jaar), 2007 en 2009

8.11 Ontmoetingsplaatsen

In Ooststellingwerf zijn er in verschillende dorpen ontmoetingsplaatsen voor jongeren.  
In Appelscha, Makkinga, Oldeberkoop en Haulerwijk zijn er ontmoetingsplaatsen voor jongeren 
bij de dorpshuizen. Deze worden door vrijwilligers gerund. In Oosterwolde is één ontmoetings-
plaats voor jongeren: De Compaan. Ook is er sinds 2013 een Jeugdbus die door Ooststellingwerf 
rijdt. In deze bus is een jongerenwerker aanwezig en verder kunnen jongeren elkaar ontmoeten  
en computeren. Noordwolde heeft ook een ontmoetingsplaats voor jongeren: Jeugdhonk De 
Oosthoek, bedoeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. In het najaar van 2011 is er een ontmoe-
tingsplaats in Noordwolde bijgekomen: Jongerencentrum To-B.

8.12 Jongeren met kans op armoede 

Bij het CBS zijn gegevens beschikbaar over het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar met kans op 
armoede. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 2007 en 2009. Dit betreft kinderen  
die opgroeien in een meerpersoonshuishouden, met een inkomen tot 120% van het sociaal  
minimum. In de gemeente Weststellingwerf groeit in 2007 13,4% van de jongeren op met kans 
op armoede. In 2009 is dit licht gedaald naar 13,3%. Dit is echter nog steeds hoger dan het 
Friese gemiddelde van 10,9% en het gemiddelde in Ooststellingwerf van 11,1% in 2009.  
In Weststellingwerf betreft het ongeveer 700 kinderen, in Ooststellingwerf ongeveer  
500 kinderen. 
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De belangrijkste conclusies van deze nulmeting worden in dit 

hoofdstuk voor respectievelijk de gemeenten Ooststellingwerf 

en Weststellingwerf op een rij gezet. Alleen de hoofdlijnen en 

opmerkelijke zaken worden vermeld.

CONCLUSIE9
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Conclusie

9.1 Gemeente Ooststellingwerf

De vergelijking vindt waar mogelijk plaats tussen de gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde en 
de provincie Fryslân. Zo mogelijk worden ook afzonderlijke conclusies voor de wijken Oosterwol-
de-Zuid en het Haerenkwartier vermeld. 

Bevolking:
•  In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal inwoners licht afgenomen sinds 2011 (-168). In 

Oosterwolde is het aantal inwoners ongeveer gelijk gebleven. In het Haerenkwartier is een 
aanzienlijke afname van de bevolking (-15%). In het renovatiegebied Oosterwolde-Zuid is het 
aantal inwonersmet 7% toegenomen.

•  In Ooststellingwerf en Oosterwolde is het vergrijzingspercentage hoger dan het Friese gemid-
delde (18,4% in 2013). In 2013 is het percentage 65-plussers in Ooststellingwerf toegenomen 
van 18,5% in 2011 tot 20,1% in 2013. In Oosterwolde is het aandeel senioren nog iets hoger: 
21,1% van alle inwoners. In de wijk het Haerenkwartier wonen weinig ouderen. Opvallend is 
dat in Oosterwolde-Zuid er een afname is van het aantal 65-plussers tussen 2011 en 2013.

•  Het aandeel 0-14-jarigen is sinds 2011 in Ooststellingwerf en Oosterwolde iets gedaald tot 
respectievelijk 16,6 en 16,4% in 2013. In het Haerenkwartier is het aandeel 0-14-jarigen hoger 
(18,5%). Ook hier is het percentage iets gedaald in vergelijking met 2011. In Oosterwolde-Zuid 
is het aantal 0-14 jarigen aanzienlijk toegenomen. In Ooststellingwerf en Oosterwolde zijn er 
relatief wat minder 0-14-jarigen dan gemiddeld in Fryslân (17,7%). 

•  Tussen 2010 en 2012 is het percentage eenpersoonshuishoudens in Ooststellingwerf enigszins 
afgenomen, in Oosterwolde is het echter toegenomen. Het aantal eenoudergezinnen in de 
gemeenten Ooststellingwerf is sinds 2010 toegenomen.

•  Net als in 2011 wonen er in 2012 in Oosterwolde met 9,6% relatief meer allochtonen dan ge-
meentelijk en provinciaal. In het Haerenkwartier wonen relatief gezien de meeste allochtonen 
(12,2%). Het aantal is echter wel gedaald sinds 2011. Vooral het aandeel niet-westerse al-
lochtonen is afgenomen in deze wijk. In Oosterwolde-Zuid is er een toename van het aandeel 
allochtonen.

•  In de komende decennia zal het aantal inwoners in de gemeente naar verwachting dalen. Het 
aantal ouderen zal aanzienlijk toenemen.

Economische ontwikkeling: 
•  In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal bedrijfsvestigingen sinds 2000 toegenomen. Tus-

sen 2010 en 2012 zijn er 59 nieuwe vestigingen bijgekomen. Dit lijken vooral ZZP’er te zijn.
•  Net als in 2010 zijn er in 2012 relatief veel landbouwbedrijven in Ooststellingwerf (399). Wel 

is dit aantal de afgelopen twee jaar gedaald.
•  Qua vestigingen van bedrijven zijn de sectoren landbouw, handel en reparatie en zakelijke 

dienstverlening het grootste in Ooststellingwerf.
•  In de zakelijke dienstverlening en de handel en reparatie ontstonden de meeste nieuwe vesti-

gingen (respectievelijk 29 en 22).
•  Het aantal banen in Ooststellingwerf is sinds 2000 afgenomen. Tussen 2010 en 2012 daalde de 

werkgelegenheid met 85 banen.
•  Qua banen zijn de sectoren handel en reparatie, industrie en gezondheids- en welzijnszorg het 

grootst in Ooststellingwerf.
• In de industrie en in de landbouw vond de grootste krimp van het aantal banen plaats.

Werk:
• De beroepsbevolking in Ooststellingwerf is tussen 2007/2009 en 2010/2012 gedaald.
•  De netto arbeidsparticipatie ligt in Ooststellingwerf met 64,8% lager dan het provinciale ge-

middelde van 65,7%. Wel is het verschil kleiner geworden sinds 2007/2009.
•  In Ooststellingwerf en Oosterwolde is het aantal langdurig werklozen nauwelijks toegenomen 

tussen 2011 en 2013, ondanks de stijgende werkloosheid.
•  In augustus 2013 is 10,3% van de beroepsbevolking niet-werkend werkzoekend. Dit werkloos-

heidspercentage is iets lager dan het provinciale percentage van 10,6%.
•  In 2011 zijn er in Oosterwolde meer vrouwen dan mannen die een baan zoeken. In 2013 zijn 

zowel in de gemeente Ooststellingwerf als in Oosterwolde meer mannelijke dan vrouwelijke 
niet-werkende werkzoekenden.

•  Het aandeel laag opgeleiden onder de niet-werkende werkzoekenden is in Oosterwolde hoger 
dan gemeentelijk en provinciaal. Tussen 2011 en 2013 is het aandeel laagopgeleide niet-wer-
kende werkzoekenden gedaald in Oosterwolde en ook in de gehele gemeente. Het aandeel 
werklozen met een middelbare opleiding is gestegen.
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Wonen:
•  In de periode 2010-2012 is het aantal huurwoningen in de gemeente Ooststellingwerf toegenomen.

Inkomen:
•  Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner is tussen 2009 en 2011 in Oosterwolde (+ €1.000) 

en Ooststellingwerf (+€500) gestegen. Het inkomen ligt nog wel steeds lager dan het Friese 
gemiddelde. 

•  Het aandeel huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum is in Oosterwolde 
tussen 2009 en 2011 iets gedaald. In de gemeente als geheel is dit juist iets gestegen.

•  Het percentage niet-actieven (inkomensontvangers met uitkering als belangrijkste inkomens-
bron) is in Ooststellingwerf tussen 2009 en 2011 toegenomen van 19 tot 20% van het totaal 
aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar. In Oosterwolde is de toename groter:  
van 21 tot 24%.

• I n Oosterwolde zijn er relatief veel bijstandsuitkeringen. Het aantal uitkeringen is sinds 2011 
iets afgenomen (-10). Vooral in Oosterwolde-Zuid zijn er minder bijstandsuitkeringen (-36).  
In de gemeente als geheel is het aantal bijstandsuitkeringen flink toegenomen tussen 2011  
en 2013 (+145).

•  Het aandeel werkloosheidsuitkeringen is in Ooststellingwerf iets toegenomen tot 3,8%,  
maar het ligt iets onder het provinciale gemiddelde.

•  Het aantal werkloosheidsuitkeringen is sinds 2011 met 90 toegenomen. Het percentage 
15-65-jarigen met een werkloosheidsuitkering is tussen 2011 en 2013 in Ooststellingwerf  
gestegen van 3,2% naar 3,8%. Dit is iets onder het provinciale gemiddelde van 4,0%. 

•  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in Ooststellingwerf en Oosterwolde tussen 
2009 en 2010 toegenomen. Het aantal WAO-ers en WAZ-ers is wel gedaald tussen 2011 en 
2012. Het aantal mensen dat WIA en Wajong ontvangt is in deze periode toegenomen.

•  In de gemeente Ooststellingwerf zijn opvallend veel Wajong-uitkeringen.  
Dit was ook in 2010 het geval.

Maatschappelijke participatie:
•  In Oosterwolde is een verscheidenheid aan culturele voorzieningen aanwezig.  

Wel is het aantal voorzieningen met drie afgenomen sinds 2011. In de wijken Haerenkwartier 
en Oosterwolde-Zuid zijn deze voorzieningen niet aanwezig.

•  In de gemeente Ooststellingwerf is de sportdeelname tussen 2006 en 2012 van 49% naar 67% geste-
gen. Er sportten in 2012 zelfs relatief meer mensen in Ooststellingwerf dan gemiddeld in Fryslân. 

•  Het aandeel mensen dat aan commerciële vormen van sportbeoefening doet is flink toegenomen.
•  Ooststellingwerf heeft een gevarieerd aanbod aan sportfaciliteiten. Het aantal sportvoorzie-

ningen en –verenigingen is met vier toegenomen tussen 2011 en 2013. Veel voorzieningen zijn 
gevestigd in Oosterwolde. In dit dorp is tussen 2011 en 2013 wel de enige sporthal gesloten.

•  Het aantal voorzieningen voor vrijwilligerswerk is in Ooststellingwerf met drie gedaald tussen 
2011 en 2013. Het aantal vrijwilligers is daarentegen wel toegenomen tussen 2010 en 2012.

•  In Ooststellingwerf is het aantal cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk tussen 2011 en  
2012 toegenomen.

•  Het percentage eenzame personen van 19-64 jaar is tussen 2010 en 2012 afgenomen van 35% 
naar 28% en ligt hiermee lager dan provinciaal (36%). Het percentage eenzame 65-plussers is 
zowel in 2010 als in 2012 44%. Dit percentage ligt hoger dan gemiddeld in Fryslân  (39%).

•  In Oosterwolde zijn gemiddeld meer huurwoningen dan in de gemeente Ooststellingwerf en de 
provincie Fryslân. De wijk Haerenkwartier in Oosterwolde bestaat alleen uit huurwoningen. 

• In Ooststellingwerf zijn in 2011 geen huurwoningen meer onttrokken.
•  Net als in 2010 ligt in 2012 de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ)van €168.000 in 

Oosterwolde een stuk lager dan in de gemeente Ooststellingwerf (€205.000).
•  De prijs van huurwoningen in Oosterwolde en het Haerenkwartier is vergeleken met 2011 

gelijk gebleven.
•  In de gemeente Ooststellingwerf is meer dan de helft van alle woningen gebouwd tussen 1971 

en 2000. 
•  In de gemeente Ooststellingwerf is tussen 2010 en 2012 de grootste afname in het aantal  

voertuigmisdrijven. Ook het aantal straatmisdrijven en overige misdrijven is afgenomen.

Kinderen en jongeren:
•  In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal voorzieningen voor kinderopvang toegenomen 

van achttien in 2011 naar 23 in 2013. De meeste voorzieningen voor kinderopvang zijn  
gevestigd in Oosterwolde.

• Het aantal geregistreerde gastouderopvangen is afgenomen tussen 2011 en 2013.
•  Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is in het schooljaar 2011/2012 afgenomen.  

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is wel toegenomen in Oosterwolde. 
•  In de gemeente Ooststellingwerf is er in het schooljaar 2011/2012 een stijging in het aantal 

leerlingen voortgezet onderwijs in vergelijking met schooljaar 2009/2010. In Oosterwolde  
is er echter een daling van het aantal leerlingen. 

•  Ten opzichte van het voorgaand schooljaar volgen 15-jarigen in de gemeente Ooststellingwerf 
relatief minder vaak het vwo en vmbo theoretisch-gemengde leerweg. Er is een toename in 
het aandeel 15-jarigen op de havo en in de vmbo basis-kaderberoepsleerweg. 

•  Het percentage achterstandsleerlingen is in het schooljaar 2011/2012 afgenomen in de  
gemeente Ooststellingwerf. Dit percentage van 8,9% ligt nog steeds gemiddeld hoger dan 
provinciaal (7,7%). 

•  Het percentage voortijdige schoolverlaters in Ooststellingwerf ligt in 2011/2012 met 2,2%  
iets lager dan het provinciale gemiddelde van 2,5%.
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9.2 Gemeente Weststellingwerf

In de conclusies vindt, waar mogelijk, een vergelijking plaats tussen de gemeente Weststelling-
werf, Noordwolde en de provincie Fryslân. 

Bevolking:
•  In de gemeente Weststellingwerf is het aantal inwoners licht gedaald sinds 2011 (-251).  

Dit geldt eveneens voor het dorp Noordwolde (-27).
•  Het aandeel 65-plussers is in de gemeente Weststellingwerf toegenomen van 19,4% in 2011  

tot 21,0% in 2013. In Noordwolde ligt het percentage 65-plussers gemiddeld nog iets hoger in 
2013 (22,9%). De vergrijzing is in Weststellingwerf en Noordwolde hoger dan in Fryslân.

•  Het aandeel 0-14-jarigen is tussen 2011 en 2013 in Weststellingwerf en Noordwolde gedaald 
tot respectievelijk 16,7 en 15,3%. Er zijn relatief minder 0-14-jarigen dan gemiddeld in  
Fryslân.

•  Het percentage eenpersoonshuishoudens is in de gemeente Weststellingwerf sinds 2010  
toegenomen. 

•  In Weststellingwerf (7%) en in Noordwolde (6,1%) wonen relatief iets minder allochtonen  
dan gemiddeld in Fryslân (8,7%). Dit aandeel is onveranderd in vergelijking met 2011. 

•  In de komende decennia zal het aantal inwoners in de gemeente naar verwachting afnemen. 
Het aantal ouderen zal aanzienlijk toenemen.

Economische ontwikkeling: 
•  In de gemeente Weststellingwerf is het aantal bedrijfsvestigingen sinds 2000 toegenomen.  

Tussen 2010 en 2012 zijn er 61 nieuwe vestigingen bijgekomen. Dit lijken vooral ZZP’er te zijn.
•  Net als in 2010 zijn er in 2012 relatief veel landbouwbedrijven in Weststellingwerf (425).  

Wel is dit aantal de afgelopen twee jaar gedaald.
•  Qua vestigingen van bedrijven zijn de handel en reparatie, landbouw en zakelijke dienstverle-

ning de grootste sectoren in Weststellingwerf.
•  Binnen de gezondheids- en welzijnszorg en overige dienstverlening ontstonden de meeste 

nieuwe vestigingen (respectievelijk 26 en achttien).
•  Het aantal banen in Weststellingwerf is sinds 2000 afgenomen. Tussen 2010 en 2012 daalde  

de werkgelegenheid met 65 banen.
•  Qua banen zijn de handel en reparatie-, industrie-, en gezondheids- en welzijnszorgsectoren 

het grootst in Weststellingwerf. In de laatste twee sectoren steeg het aantal banen tussen 
2010 en 2012 zelfs.

•  In de landbouw, bouwnijverheid en openbaar bestuur en overheid vond de grootste krimp  
van het aantal banen plaats.

Werk:
•  De beroepsbevolking in Weststellingwerf is tussen 2007/2009 en 2010/2012 toegenomen met 

1.200. De werkzame beroepsbevolking is in dezelfde periode met 1.000 toegenomen.
•  De netto arbeidsparticipatie is in Weststellingwerf met 68,3% hoger dan het provinciale  

gemiddelde van 65,7%. Dit verschil is tussen 2007/2009 en 2010/2012 nog toegenomen.
•  In Weststellingwerf en Noordwolde is het aantal langdurig werklozen tussen 2011 en 2013  

nauwelijks toegenomen, ondanks de stijgende werkloosheid. 
•  In augustus 2013 is 10,8% van de beroepsbevolking niet-werkend werkzoekend. Dit werkloos-

heidspercentage verschilt nauwelijks van het provinciale percentage van 10,6%.
•  In 2011 zijn er in de gemeente Weststellingwerf meer vrouwen dan mannen die een baan  

zoeken. In 2013 zijn in Weststellingwerf en ook in Noordwolde gebieden meer mannelijke  
dan vrouwelijke niet-werkende werkzoekenden.

•  Het aandeel laag opgeleiden onder de niet-werkende werkzoekenden is in Noordwolde een 
stuk hoger dan gemeentelijk en provinciaal. Tussen 2011 en 2013 is het aandeel laagopgeleide 
niet-werkende werkzoekenden gedaald in Noordwolde en ook in de gehele gemeente.  
Het aandeel werklozen met een middelbare opleiding is gestegen.

Inkomen:
•  Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner is in Noordwolde (+€600) en Weststellingwerf 

(+€700) gestegen. Het inkomen ligt wel nog steeds lager dan het Friese gemiddelde. 
•  Het aandeel huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum is in Noordwolde 

en Weststellingwerf tussen 2009 en 2011 gelijk gebleven.
•  Het percentage niet-actieven (inkomensontvangers met uitkering als belangrijkste inkomens-

bron) is in Weststellingwerf en Noordwolde tussen 2009 en 2011 gelijk gebleven (respectieve-
lijk 19 en 24% van het totaal aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar).

•  In Noordwolde is het aantal bijstandsuitkeringen tussen 2011 en 2013 met 10 gedaald.  
In Weststellingwerf als geheel is dit juist vrij sterk toegenomen (+195). 

•  Het aantal werkloosheidsuitkeringen is sinds 2011 met 140 toegenomen. Het percentage 
15-65-jarigen met een werkloosheidsuitkering is tussen 2011 en 2013 in Weststellingwerf  
gestegen van 3,1% naar 4%. Dit is precies gelijk aan het provinciale gemiddelde.  
In Noordwolde is er geen stijging van het aantal uitkeringen.

•  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in Weststellingwerf tussen 2009 en 2010  
toegenomen. In Noordwolde bleef dit aantal gelijk. Het aantal WAO-ers en WAZ-ers is in  
Weststellingwerf wel gedaald tussen 2011 en 2012. Het aantal mensen dat WIA en Wajong 
ontvangt is in deze periode toegenomen.
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Maatschappelijke participatie:
•  In Noordwolde is een verscheidenheid aan culturele voorzieningen aanwezig. Tussen 2011 en 

2013 is er een zangvereniging bijgekomen en zijn er een theater en dansschool verdwenen.
•  In de gemeente Weststellingwerf is de sportdeelname tussen 2006 en 2012 van 53% naar 66% 

gestegen. Het aandeel mensen dat sport is nu gelijk aan het provinciale gemiddelde. 
•  Het aandeel mensen dat aan commerciële vormen van sportbeoefening doet is flink toegenomen.
•  Weststellingwerf heeft een gevarieerd aanbod aan sportfaciliteiten. Het aantal sportvoorzie-

ningen en –verenigingen is met zes toegenomen tussen 2011 en 2013. Ook Noordwolde biedt 
een gevarieerd aanbod.

• In tegenstelling tot 2011 is er in 2013 in Weststellingwerf geen vrijwilligerssteunpunt meer.
•  In Weststellingwerf is het aantal cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk tussen 2011 en 2012 

toegenomen.
•  Het percentage eenzame personen van 19-64 jaar is tussen 2010 en 2012 iets afgenomen van 

52% in 2010 naar 34% in 2012. Onder de 65-plussers in Ooststellingwerf is het eenzaamheid-
spercentage relatief hoog. Tussen 2010 en 2012 nam dit percentage weliswaar af van 53% naar 
46%, maar het ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Fryslân  (39%).

Wonen:
•  Noordwolde heeft, in vergelijking met de gemeente Weststellingwerf en de provincie Fryslân, 

een relatief hoog percentage huurwoningen. 
• In de gemeente Weststellingwerf zijn er in 2011 geen woningen onttrokken. 
•  In Noordwolde ligt de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ) van €187.000 lager dan in 

de gemeente Weststellingwerf (€201.000). De WOZ in de gemeente Weststellingwerf is sterk 
afgenomen tussen 2010 en 2012. Toch ligt deze in 2012 nog hoger dan het provinciale gemid-
delde (€191.000). 

•  De meeste huurwoningen in Noordwolde vallen in de betaalbare huursector (tussen €374  
en €574).

•  In de gemeente Weststellingwerf is er tussen 2010 en 2012 een toename in het aantal  
huismisdrijven. In alle overige categorieën (voertuig-, straat-, gewelds- en overige misdrijven) 
is er een afname van het aantal misdrijven per 10.000 inwoners.

Kinderen en jongeren:
•  In de gemeente Weststellingwerf heeft er tussen 2011 en 2013 een grote groei plaatsgevonden 

in het aantal voorzieningen voor kinderopvang. Vooral het aantal kinderdagverblijven en de 
buitenschoolse opvang zijn toegenomen.

•  In de gemeente Weststellingwerf is het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat  
teruggelopen tussen 2010 en 2012. In het voortgezet onderwijs is juist een toename van het 
aantal leerlingen. 

•  In de gemeente Weststellingwerf is er in het schooljaar 2010/2012 een toename van het aantal 
15-jarigen dat de havo of vmbo theoretisch-gemengde leerweg volgt. Een grote afname is in 
het aantal 15-jarigen vmbo-kaderberoepsopleiding ten opzichte van het schooljaar 2010/2011.

•  Het percentage achterstandsleerlingen is in de gemeente Weststellingwerf tussen 2009 en 
2011 toegenomen tot bijna 12%. Dit percentage is hoger dan in Fryslân (7,7%). In Noordwolde 
is het aantal achterstandsleerlingen in 2011/2012 nog enigszins toegenomen. In 2012/2013 is 
er sprake van een sterke daling vanwege de flinke aanscherping van de gewichtenregeling. 

•  Het aantallen casussen Schoolmaatschappelijk werk in Noordwolde is in 2012 toegenomen in 
vergelijking met 2010. Dit lijkt vooral te komen door de extra inzet van het Schoolmaatschap-
pelijk werk op de Vensterschool.

•  Het percentage voortijdige schoolverlaters in Weststellingwerf is in 2011/2012 met 2,6%  
vrijwel gelijk aan het provinciale gemiddelde (2,5%).

•  Het aantal dossiers Sociaal Team is in Weststellingwerf toegenomen in 2012 vergelijking  
met 2010. Relatief zijn er echter minder dossiers over gezinnen in Noordwolde besproken  
dan in 2010.

•  In de gemeente Weststellingwerf bedraagt in 2009 het percentage kinderen en jongeren met 
kans op armoede ruim 13%. Het percentage kinderen en jongeren met kans op armoede ligt 
hoger dan provinciaal waar het 11% is.

 

Conclusie
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9.3  Conclusies in relatie tot doelen  

project Aandachtsgebieden Stellingwerven

Het centrale doel van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is in veertien jaar de 
sociaal economische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners van de gemeenten 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het algemeen te verbeteren en die van mensen in een 
achterstandssituatie in het bijzonder.

Hiertoe is de doelstelling opgesplitst in drie subdoelen die concreter weergeven waar naartoe 
gewerkt moet worden gedurende het project:
•  De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven is in zeven jaar twee maal zo 

hoog als de stijging van het provinciale gemiddelde.
• De werkloosheid in de Stellingwerven daalt in zeven jaar naar het provinciale gemiddelde.
• De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt naar het provinciale gemiddelde .

Het project Aandachtsgebieden is in 2010 van start gegaan. Veel projecten, zeker met betrek-
king tot bovenstaande doelstellingen, hebben enige tijd nodig om tot resultaten te leiden. Deze 
eenmeting, twee jaar na de nulmeting, komt daarom op een vrij vroeg tijdstip. Daarbij komt nog 
dat er in de afgelopen jaren sprake is van een economische recessie die haar weerslag heeft op 
het gehele land en ook op de Stellingwerven. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende projec-
ten gestart en initiatieven ondernomen om de achterstanden te bestrijden. De algehele ongun-
stige economische conjunctuur kan echter van invloed zijn op de resultaten. 

Wat kan op basis van deze eenmeting ten aanzien van de 

bovengenoemde doelstellingen gezegd worden? 

1.  Het gemiddelde inkomen per inwoner is tussen 2009 en 2011 in de beide gemeenten 
(Ooststellingwerf +€500) en Weststellingwerf +€700) gestegen. Ook in de dorpen  
Oosterwolde (+€1.000) en Noordwolde (+€600) is het inkomen gestegen. De stijging is  
hoger dan provinciaal (+€400). Het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeenten  
en de genoemde dorpen is nog steeds wel wat lager dan het Friese gemiddelde, maar  
het verschil is wel kleiner geworden. Ondanks moeilijke economische omstandigheden 
is dit een positieve ontwikkeling. Het is niet geheel duidelijk waardoor het gemiddelde 
inkomen is toegenomen. Wel zijn er meer mensen buiten de gemeente gaan werken.  
Een beperking is dat de laatst bekende cijfers over het inkomen uit 2011 dateren.

2.  De werkloosheid in Oost- en Weststellingwerf is in de afgelopen jaren, net als elders,  
door de economische crisis toegenomen. Provinciaal is het aantal niet-werkende  
werkzoekenden tussen 2011 en 2013 met 32% toegenomen. In Oost- en Weststellingwerf is 
deze toename nog iets meer. In Ooststellingwerf is een toename van 36%, in Weststelling-
werf van 43%. In Oosterwolde en Noordwolde is de toename rond de 32%; dit is lager dan 
de gemeentelijke toename en komt overeen met de provinciale toename. De toename 
van de werkloosheid betreft vooralsnog overwegend de kortdurende. Het aantal langdurig 
werklozen (langer dan één jaar werkloos) is in de afgelopen jaren in beide gemeenten en 
de betreffende dorpen nauwelijks toegenomen. In augustus 2013 is in Ooststellingwerf 
10,3% van de beroepsbevolking werkloos (‘niet-werkend werkzoekend’), in Weststelling-
werf is dit 10,8%. Het werkloosheidspercentage komt hiermee ongeveer overeen met  
het provinciale werkloosheidspercentage van 10,6%.

3.  Participatie omvat arbeidsparticipatie en maatschappelijke (of ‘sociaal-culturele’)  
participatie. In de periode 2010/2012 ligt de netto arbeidsparticipatie in  
Ooststellingwerf op 65%. Dit is iets lager dan de provinciale arbeidsparticipatie van 66%. 
In Weststellingwerf is de arbeidsparticipatie daarentegen hoger dan provinciaal: 68%.  
Het aandeel niet-actieven is in Oosterwolde en Noordwolde hoger dan in de beide  
gemeenten. Tussen 2009 en 2011 is dit percentage in Oosterwolde toegenomen tot 24%. 
Wat betreft de maatschappelijke participatie: het aantal culturele voorzieningen is in 
2013 iets verminderd in vergelijking met 2011 evenals het aantal voorzieningen voor 
vrijwilligerswerk. De sportdeelname is vergelijkbaar met het Friese gemiddelde en in 
Ooststellingwerf iets er boven. Het percentage eenzame personen van 19-64 jaar is  
avooral in Ooststellingwerf lager dan het Friese gemiddelde. Het percentage eenzame 
65-plussers ligt echter, zowel in Oost- als Weststellingwerf, boven het Friese gemiddelde. 

Conclusie
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Al met al kan geconcludeerd worden dat er in de afgelopen jaren 

een ontwikkeling is ingezet waarbij de sociaal economische positie 

van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststel-

lingwerf iets dichter bij het Friese gemiddelde is gekomen. Er zijn 

echter nog steeds achterstanden die ook voor de komende jaren 

aandacht vragen.

Bronnen

Databanken
CBS Statline
CBS Kerncijfers wijken en buurten
Landelijke Register Kinderopvang
www.monitorfryslân.nl
www.mantelzorgfryslan.nl 

Overige bronnen van landelijke en lokale organisaties 
Actium
Bibliotheek Zuidoost Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeentegids Ooststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf
Gemeentegids Weststellingwerf
GGD Fryslân
Maatschappelijk Werk Fryslân
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Muziekvereniging De Woudklank
Provincie Fryslân
Rigo Research en Advies
Scala
UWV
Voetbalvereniging Olyphia
Woningstichting Weststellingwerf
WoonFriesland
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