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Van aandachtsgebied naar inspiratiebron
Het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ heeft mijn bijzondere belangstelling. Inwoners, 

ondernemers, organisaties en gemeenten werken samen. Ze stimuleren elkaar om kinderen en 

volwassenen betere kansen te geven in de samenleving. En dat is waar het bij dit project in de  

eerste plaats om draait.

Naast deze grote sociale component is er binnen het project ook aandacht voor het verbeteren  

van de fysieke leefomgeving. Denk aan het opknappen van tuinen, de aanleg van een fitnessbaan, 

de herinrichting van het centrum en het verbeteren van verkeersstromen. Op deze manier wordt de 

omgeving nog aantrekkelijker voor ondernemers, inwoners en toeristen. Kortom: de omgeving krijgt 

een enorme impuls en dat maakt je als inwoner trots. Trots om inwoner te zijn van dit mooie gebied. 

Dit project is gestart op initiatief van Provinciale Staten. De aanpak lijkt op 

die in de ‘Vogelaarwijken’ in grote steden. De provincie wil samen met de 

betrokkenen graag leren van de gekozen aanpak. Wat werkt goed? En wat 

kan beter? Partoer volgt daarom de uitvoering van de projecten.  

Ik verwacht dat de aanpak en de resultaten andere dorpen en gemeenten 

zullen inspireren. U krijgt via deze publicatie een indruk van de resultaten 

van de eerste zeven jaar. Ik zie dat er hard wordt gewerkt aan een mooie 

toekomst. Noordwolde en Oosterwolde verleggen hun grenzen, van 

aandachtsgebied naar inspiratiebron.

Sietske Poepjes

Deputearre fan Fryslân



AANDACHTSGEBIEDEN  
Stellingwerven 2010 2024Looptijd: 2x7 jaar

Kenmerken

Langdurige looptijd

De langdurige inzet van 14 jaar moet voor doorlopende aandacht en bestuurlijke rust 

zorgen. Daarnaast moet de langdurige looptijd een ‘rem op de projectencarrousel’ 

zetten, zodat een veelheid aan korte deelprojecten wordt voorkomen.

Van onderop

Door inwoners van onderop te betrekken bij het project wordt geprobeerd zoveel 

mogelijk draagvlak, energie en sociale samenhang te genereren in de dorpen. Deze 

aanpak liep vooruit op de insteek van de huidige participatiemaatschappij. 

Integrale aanpak sociaal & fysiek

Er worden zowel sociale als fysieke zaken opgepakt en integrale combinaties gemaakt 

binnen deelprojecten. De integrale aanpak is gebaseerd op de veronderstelling dat 

sociale effecten beïnvloedt worden door fysieke voorwaarden. 

Arbeidsparticipatie

Thema’s:

Maatschappelijke 
participatie

Leefsituatie van 
kinderen en jongeren

Wonen

Nu (2016)
midterm review

Fysieke infrastructuur Recreatieve infrastructuur

Doelstelling
Het in 14 jaar verbeteren van de sociaaleconomische positie en de fysieke 

leefomgeving van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en West-

stellingwerf in zijn algemeenheid en die van mensen in een achterstandssituatie 

in het bijzonder.

Subdoel 1: De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven is in

 zeven jaar twee maal zo hoog als de stijging van het provinciale gemiddelde.

Subdoel 2: De werkloosheid in de Stellingwerven daalt in zeven jaar naar het 

provinciale gemiddelde.

Subdoel 3: De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt naar het 

provinciale gemiddelde.

Dorp Oosterwolde (wijken: 
het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid)

Dorp Noordwolde



RESULTATEN  
in ci gemiddelde inkomen Doel  

De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven 

is in zeven jaar twee maal zo hoog als de stijging van het 

provinciaal gemiddelde.

Gemiddelde inkomen is gestegen
Het gemiddelde inkomen is tussen 2009 en 2014 in de Stelling-

werven flink gestegen. De stijging is hoger dan provinciaal, 

maar niet twee maal zo hoog. Nog steeds is het gemiddelde 

inkomen per inwoner in de Stellingwerven lager dan het Friese 

gemiddelde. De laatst beschikbare inkomensgegevens dateren 

uit 2014. Daardoor zijn meer actuele resultaten niet bekend.
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Doel 
De werkloosheid in de Stellingwerven daalt 

in zeven jaar naar het provinciale gemiddelde. 

Werkloosheid lager dan provinciaal gemiddelde 
Het werkloosheidspercentage in de Stellingwerven is in februari 2016 

iets lager dan het provinciale percentage. Hiermee is de doelstelling 

rondom werkloosheid bereikt. Vanwege de economische recessie 

is de werkloosheid in Oost- en Weststellingwerf net als elders de 

afgelopen jaren wel toegenomen. 
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RESULTATEN  
in ci werkloosheid



Doel 
De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt naar het 

provinciale gemiddelde. 

Participatie lager dan provinciaal gemiddelde
De arbeidsparticipatie is in Ooststellingwerf lager dan het 

provinciale gemiddelde, in Weststellingwerf is deze gelijk aan 

het Friese gemiddelde. Net als provinciaal is de arbeids-

participatie in de Stellingwerven in de afgelopen jaren gedaald. 

De arbeidsparticipatie is in de Stellingwerven meer gedaald dan 

in Fryslân. 

Omdat er weinig (actuele) informatie is over de maatschappelijke 

participatie, is het lastig om de ontwikkelingen te meten. Het 

is daarom niet duidelijk of de maatschappelijke participatie is 

gestegen naar het provinciale gemiddelde. 
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RESULTATEN  
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RESULTATEN  
deelprojecten

26  
deelprojecten*

Deelproject uitgelicht:  

Voor de wijk, door de wijk (Ooststellingwerf, 2012 - heden)

 

In het deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’ doen inwoners met een uitkering klussen in de wijk. 

Het deelproject heeft als doel de leefbaarheid in de wijken te vergroten en bewoners met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en zelfredzamer te maken. Inmiddels hebben 43 mensen 

zich aangemeld en hebben de verschillende werkzaamheden (groenwerk, schilderwerk, opruimen 

zwerfafval) geleid tot een schonere en goed ogende leefomgeving. 

Deelproject uitgelicht:  

Buitengewoon Noordwolde (Weststellingwerf, 2013 – heden)

Het deelproject ‘Buitengewoon Noordwolde’ heeft de fysieke (met name infrastructurele) knelpunten in 

het dorp aangepakt. Hierdoor is de fysieke leefomgeving verbeterd. Bewoners zijn volgens betrokkenen 

ook meer trots op hun omgeving en hebben meer vertrouwen in de overheid gekregen. Daarnaast 

heeft het deelproject de maatschappelijke participatie bevorderd door inwoners te betrekken in de 

ontwikkeling en realisering van de plannen. 

 

Arbeidsparticipatie Maatschappelijke 
participatie

Leefsituatie van 
kinderen en jongeren

Wonen Recreatieve 
infrastructuur

Fysieke 
infrastructuur

Weststellingwerf:

Ooststellingwerf:

1 410 42 4

3 814 34 0

10 Weststellingwerf     

16 Ooststellingwerf

Buitengewoon  Noordwolde

* Deelprojecten kunnen raakvlak hebben met meerdere thema’s.

Voor de wijk, door de wijk



• Gemeenten hebben het gevoel dat zij het integrale werken van onderop gedegen kunnen 

opzetten en voldoende tijd hebben om het project te laten wortelen.

• In de langdurige looptijd schuilt het gevaar dat de lange termijn doelen uit het vizier raken 

en dat processen langer duren.

• De continuïteit van deelprojecten is nog niet optimaal geborgd. Een groot aantal 

deelprojecten is niet langdurig omdat zij óf gericht waren op een korte termijn doel 

(voornamelijk Weststellingwerf) óf geen structurele financiering of andere implementering 

hebben gekregen (voornamelijk Ooststellingwerf).

Aanbevelingen
• Streef naar de inzet van langdurige deelprojecten met de focus op 

lange termijn doelen en zet een duurzame financieringsstrategie op, 

zodat betrokkenen gegarandeerd zijn van voldoende menskracht en 

activiteitenbudget.

• Borg activiteiten en projecten in structurele organisaties en volg  

een goede netwerkstrategie (gemeente, bewoners, bedrijfsleven  

en fondsen) om het duurzame karakter te versterken.

“De provincie toont lef met dit lange termijn 
project. Dat vind ik bewonderenswaardig en  
erg prettig werken”
Engbert van Esch, wethouder Ooststellingwerf 

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN  
            werkwijze: langdurige looptijd



• Beide gemeenten hebben het werken van onderop serieus opgepakt en  

geven er veel aandacht aan.

• De kernteams vormen een belangrijk orgaan voor het werken van onderop. 

• Er is voornamelijk input en uitvoer van onderop (burgerparticipatie).  

Burgerinitiatief (overheidsparticipatie) komt minder vaak voor. 

• De sociale infrastructuur van de wijk het Haerenkwartier (Ooststellingwerf)  

is niet sterk genoeg om initiatief van onderop te organiseren. 

Aanbevelingen
• Betrek naast de actieve inwoners die in het kernteam zitten ook diverse andere 

inwoners bij het project. 

• Nodig inwoners eerder uit om mee te doen en sluit nog meer aan bij initiatieven 

van inwoners. 

• Wees transparant over wat je als gemeente wel en niet kunt doen en maak 

inwoners duidelijk waar zij wel en geen zeggenschap over hebben.

• Hanteer maatwerk: vind in wisselende situaties een goede mix tussen van 

onderop en van bovenaf. 

• Laat als gemeente niet zomaar los en ga niet ‘op je handen zitten’, maar blijf 

zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken.

“Van onderop werken lukt alleen als er  
mensen  zijn die dat kunnen en willen”
Marten Tel, dorpencoördinator Ooststellingwerf

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN  
            werkwijze: van onderop



• Noordwolde (Weststellingwerf) heeft sterk op de fysieke kant ingezet, Oosterwolde 

(Ooststellingwerf) juist op het sociale aspect. 

• Noordwolde (Weststellingwerf) is zeer te spreken over de fysieke inzet; het dorp 

voelt zich gehoord, er is draagvlak ontstaan en inwoners geven aan trots te zijn op 

hun dorp.

• Bewoners van het Haerenkwartier (Ooststellingwerf) vinden dat de wijk er fysiek op 

achteruit is gegaan en vinden dat de focus meer op het fysieke stuk mag liggen. 

• De integrale aanpak is nog niet doorgevoerd in het nieuwe pilotdorp Haulerwijk 

(Ooststellingwerf); er is hier alleen ingezet op het thema ‘leefsituatie van kinderen en 

jongeren’. 

• Ook binnen deelprojecten wordt de combinatie tussen fysieke en sociale 

componenten gemaakt. Echter is dit voornamelijk bij het maken van plannen 

gebleven, de uitvoer is blijven steken.

• Er zijn weinig deelprojecten gericht op economische ontwikkeling.

Aanbevelingen
• Geef in Noordwolde (Weststellingwerf) de komende periode prioriteit aan sociale projecten,  

met name rondom arbeidsparticipatie en doe dit samen met het bedrijfsleven. 

• Investeer samen met bewoners in de fysieke omgeving van het Haerenkwartier  

(Ooststellingwerf).

• Voer de integrale aanpak ook door in de nieuwe pilotgebieden (Haulerwijk, Ooststellingwerf). 

• Geef bij de start van nieuwe deelprojecten aandacht aan de integraliteit binnen het deelproject.  

• Voeg economische ontwikkeling als thema toe en zet samen met het bedrijfsleven nieuwe 

deelprojecten op die zich richten op dit thema. 

“Fysiek en sociaal kunnen niet zonder elkaar.  
De fysieke omgeving kan een voorwaarde zijn  
voor een beter sociaal verband”
Henk Bergsma, projectleider Weststellingwerf

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN  
            werkwijze: integraliteit



• Inwoners, instanties, gemeenten en Provincie Fryslân werken intensief samen, waarbij 

de gemeenten en Provincie een minder sturende rol hebben aangenomen. 

• De gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf werken onderling weinig samen 

en er is weinig uitwisseling met andere regio’s.  

• Het kernteam in Weststellingwerf functioneert goed, echter neemt het 

maatschappelijke middenveld op dit moment niet meer deel aan het kernteam. 

• Het kernteam in Ooststellingwerf functioneert minder goed vanwege de omvang 

en de coördinatie van het team. Ook heeft het kernteam in Ooststellingwerf minder 

mandaat.  

• In Weststellingwerf heeft de projectleider een prominente en zichtbare rol, in 

Ooststellingwerf is dit niet de projectleider maar de dorpencoördinator. 

• Inwoners van de nieuwe pilotgebieden (Haulerwijk, nieuwe wijken Ooststellingwerf) 

nemen geen zitting in het kernteam Ooststellingwerf. 

Aanbevelingen
• Versterk de samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf en 

Weststellingwerf en versterk de voorbeeldfunctie van het project buiten de regio.

• Betrek in Weststellingwerf het maatschappelijke middelveld bij het kernteam, zodat 

het project breder opgezet en gedragen wordt. 

• Organiseer een compacter kernteam in Ooststellingwerf, waarbij voorstellen van 

onderop en besluitvorming centraal staan.

• Versterk de coördinatie van het project in Ooststellingwerf.

• Zorg ervoor dat de nieuwe pilotgebieden blijven aansluiten op de doelstellingen  

en kernwaarden van het project. 

“Het kernteam werkt prettig. We begrijpen elkaar, 
we helpen elkaar op weg en werken efficient”
Jan Bekhof, Plaatselijk Belang Noordwolde, Weststellingwerf

RESULTATEN EN AANBEVELINGEN  
            werkwijze: samenwerkingsverbanden



In de afgelopen jaren is een ontwikkeling ingezet waarbij de sociaaleconomische positie van 

de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf iets dichterbij het Friese 

gemiddelde is gekomen. Daarnaast hebben inwoners het gevoel gekregen dat hun omgeving 

er toe doet. Het project heeft draagvlak, vertrouwen en positieve energie opgeleverd in de 

gemeenten. 

De deelprojecten en de langdurige, integrale aanpak waarbij de Provincie, gemeenten, 

inwoners en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken, hebben gezamenlijk 

bijgedragen aan de doelstellingen van het project. 

In beide gemeenten is de komende jaren aandacht nodig om de doelstellingen te realiseren 

en de resultaten te bestendigen. Er zijn nog steeds achterstanden, met name op het gebied 

van inkomen. Een punt van aandacht gaat uit naar de aanpak in de wijk het Haerenkwartier 

(Ooststellingwerf). In deze wijk, waar de meeste achterstandsproblematiek samenkomt,  

zijn de resultaten van de gekozen aanpak minder zichtbaar.

Colofon
Opdrachtgever:  

Provincie Fryslân

Uitgave: 

Partoer, consultants & onderzoekers. 

Westersingel 4

8913 CK Leeuwarden

T. (058) 234 85 01

E. info@partoer.nl

I. www.partoer.nl

Leeuwarden, oktober 2016

Opmaak:  

Jongens van de Jong

De informatie in deze factsheet is afkomstig van:

• Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven (Partoer 2016)

• Proces-/deelprojectenevaluatie in de Aandachtsgebieden Stellingwerven (Partoer 2016)

• Video: In gesprek met de Stellingwerven (Partoer 2016)

Kijk op www.partoer.nl/stellingwerven voor alle verschenen publicaties over dit project. 

CONCLUSIE
Aandachtsgebieden Stellingwerven

In gesprek met de 
Stellingwerven 

In deze video komen de inwoners 

aan het woord. Wat vinden zij van 

het project? Wat hebben zij zien 

veranderen? Wat gaat er goed en wat 

kan beter? En wat voor wensen hebben 

inwoners voor de komende zeven jaar? 

De video is te bekijken door  

op de afbeelding te klikken.

https://www.youtube.com/v/HeIgnPOp2Bo
http://www.partoer.nl/stellingwerven



