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Ontwikkelproject verbinden maatschappelijke organisaties 

 

Eindrapportage  

 
Rapportage, voor wie bedoeld? 

Voorliggend stuk is bedoeld voor en gericht op de partijen in Streekagenda Zuidoost, de zeven 

betrokken overheden. Het is dus niet gericht op maatschappelijke organisaties. Het bevat de 

weerslag van het gelopen traject van het ontwikkelpunt Verbinden Maatschappelijke Organisaties 

met de Streekagenda, voorheen ‘Bottom-up’ genaamd. De opdracht hiertoe kwam vanuit de 

Streekagenda Zuidoost en het eindstuk wordt daar dus ook weer teruggelegd. De uitkomsten van het 

gelopen traject zijn neergelegd in Conclusies en Aanbevelingen, gericht dus op de Streekagenda-

partners. De Aanbevelingen worden breder gedeeld in een separaat document op de afsluitende 

bijeenkomst op 30 juni 2016. 

 

1. Inleiding en aanleiding 
In de Streekagenda Zuidoost wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende type projecten. De 

meest concrete projecten zijn de projecten in de uitvoeringsfase; de uitvoeringsprojecten. Deze 

projecten hebben een kop en een staart en worden op een projectmatige manier uitgevoerd. 

Naast deze concrete projecten is er ook een aantal opgaven in de regio waar alle partners 

meerwaarde in zien om deze gezamenlijk op te pakken. Vanuit inhoudelijke overwegingen of omwille 

van een programmeringsvraagstuk. Voor kennisdeling, afstemming of het brengen van samenhang. 

Dit zijn de ontwikkelprojecten. Bij ontwikkelprojecten gaat het om samen een onderwerp verder te 

ontwikkelen, om te kijken hoe dat onderwerp in Zuidoost het beste opgepakt kan gaan worden. 

 

Het ontwikkelproject ‘Verbinden Maatschappelijke Organisaties’ wordt in de Streekagenda Bottom-

up genoemd. De verder gehanteerde naam ‘Verbinden Maatschappelijke Organisaties’ dekte de 

lading beter. Het ontwikkelpunt is gestoeld op de gedachte dat een vitale samenleving vraagt om een 

overheid die de burger ruimte geeft. De nieuwe overheid is zich bewust van haar afhankelijkheid van 

de kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig is. Het gaat niet meer om welke mate van 

invloed de burger wordt toegestaan maar om wat de overheid kan doen om de burgers maximaal 

ruimte te geven. Van helemaal loslaten en faciliteren tot, als het niet anders kan, reguleren. Het 

maatschappelijk initiatief wordt meer leidend en dat vraagt om een heldere formulering van welke 

rol de overheid moet of wenst te nemen. 

“(…)Bottom-up aanpak 

Wij hebben ervoor gekozen om de bottom-up aanpak expliciet als ontwikkelproject te benoemen. En het daarmee 

een duidelijke plek te geven in de ambities en intenties van de Streekagenda Zuidoost. Wij zetten in op een brede 

maatschappelijke betrokkenheid en rol in de ontwikkelprojecten. (...)”  Streekagenda Zuidoost p. 24 

“(...) Werkwijze Zuidoost 
(...) De betrokkenheid van de burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een belangrijk aandachtspunt 
voor ons. Daar ligt immers de kracht van de regio en de kans om samen de opgaven waar wij voor staan, op te pakken.  
De maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de regio wordt in de toekomst ook steeds belangrijker. Wij 
als overheden krijgen daardoor steeds meer een andere rol. Dit vraagt om een andere benadering, een andere 
werkwijze. Wij willen aan deze maatschappelijke verandering ruimte bieden bij de uitwerking van de Streekagenda en 
in het bijzonder de ontwikkelprojecten. Wat dit voor Zuidoost kan betekenen, willen wij samen (overheden en de regio) 
verder oppakken. (...)“  Streekagenda Zuidoost p.21 
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Voor dit ontwikkelproject is vooral ingezet op het samen verkennen van een aanpak of werkwijze om 

tot een perspectief daarop te komen. Dit betekent dat tijdens het proces gezocht wordt naar een 

werkwijze om initiatieven, maatschappelijke organisaties en waar relevant, overheden met elkaar te 

verbinden. Het gaat om initiatieven uit de streek van bovenlokale, regionale betekenis waarbij 

maatschappelijke organisaties trekker zijn, al dan niet in samenwerking met of gefaciliteerd door de 

overheid. Dit ontwikkeltraject kent maatschappelijke partijen dus zelf de eerste rol toe, waarbij de 

provincie als formeel trekker zich ondersteunend, organiserend en faciliterend opstelt. 

 

1.1. ‘Maatschappelijke organisaties’ 

Belangrijk is te bedenken dat er maatschappelijke ‘instellingen’ zijn, zoals It Fryske Gea, Doarpswurk, 

Tresoar, Keunstwurk, Koöperaasje DoarpenLân, LTO-Noord die op (boven)provinciale schaal werken. 

Daarnaast zijn er in de streek Zuidoost verenigingen, stichtingen, coöperaties en koepels die op 

bovenlokale schaal of streekniveau werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld ELAN koepel van agrarische 

natuurverenigingen in Zuidoost, stichting Wâldfrucht, het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden, 

stichting de Frije Wiken, LTO-afdelingen en stichting Nije Boarn Beekdal Koningsdiep. 

Beide categorieën vallen in deze notitie onder het begrip ‘maatschappelijke organisaties’. 

Daarnaast zijn er nog vele lokaal werkende partijen, initiatieven en personen actief in de streek, die 

van belang zijn maar waar dit traject zich niet expliciet op heeft gericht. 

 

1.2.  Er gebeurt al veel  

Zowel in Streekagenda-Zuidoost-verband als daarbuiten vinden al heel veel ontwikkeltrajecten 

plaats, al dan niet door overheden en al dan niet met maatschappelijke partijen. Zo kennen we de 

ontwikkelprojecten vernieuwing van het Landschapsbeleidsplan Zuidoost, Bio-based Economy en het 

Uitvoeringsprogramma Toerisme Friese Wouden. Voorts zijn er projecten en initiatieven op andere 

schaal qua aanpak zoals ‘krimp’, verduurzaming, innovaties en verbreding van de landbouw, 

landinrichting en Kulturele Haadstêd 2018.  

 

Het verschil tussen deze trajecten en het ontwikkelpunt Verbinden Maatschappelijke Organisaties 

met de Streekagenda is dat de bovengenoemde ontwikkelprojecten van de Streekagenda Zuidoost 

de overheden zelf als kern-organisatie hebben. Maatschappelijke partijen worden op een zeker 

moment of momenten daarin betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maatschappelijke initiatieven (bottom-up) 

Wij hechten veel waarde aan betrokkenheid van en initiatieven uit de streek. Wij willen ook in de toekomst ruimte 

bieden aan bottom-up projecten en samen met maatschappelijke partners oplossingen zoeken voor de opgaven waar 

wij samen voor staan bij de ontwikkeling van Zuidoost. Het verder vormgeven van deze (nieuwe) manier van werken, 

van deze werkwijze, hebben wij daarom als ontwikkelproject benoemd. (...)” Streekagenda Zuidoost p.17 



6 

 

2. De opdracht 
Bij het ontwikkelproject staat het proces ofwel de werkwijze centraal. Deze richt zich op het samen 

ontwikkelen van een effectieve werkwijze waarbij Maatschappelijke Organisaties de ruimte hebben 

hun ideeën en initiatieven in dit traject in te brengen en uiteindelijk te realiseren. 

o Het gaat om maatwerk, dat wat per geval in de praktijk het meest effectief werkt.  
o Het gaat om het bundelen van kennis en kunde bij maatschappelijke organisaties en de 

betrokken overheden in Zuidoost.  
De meerwaarde van het project ligt vooral in het versterken van de verschillende, uiteenlopende, 
bestaande trajecten en indien nodig het aftasten van nieuwe werkwijzen. Verbinden van 
verschillende netwerken kan bijdragen aan het versterken van het proces. 
 

2.1. Opbouw stuk hierna 

De rapportage is als volgt opgebouwd. Na de inleiding hierboven volgt als eerste de conclusies en 

aanbevelingen in relatie tot de opdracht een ‘werkwijze’ te ontwikkelen met betrokken 

Maatschappelijke Organisaties. 

Daarna volgt een beschrijving van het gevolgde werkwijze in dit ontwikkelproject waarna een 

verdere verdieping in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt het gevolgde proces beschreven.   
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3. Het proces: conclusies en aanbevelingen. 
Dit project betrof een ontwikkelproject. Een ontwikkelproject leent zich niet voor een plan van 

aanpak met een kop en een staart. Bij de werkwijze van deze ontwikkelprojecten gaat het om het 

ontwikkelen van een flexibele, praktische en pragmatische aanpak die steeds wordt aangepast om 

een optimaal resultaat te bereiken. Zo is dit proces ook ingezet. Daarmee is vooraf geen strikt 

resultaat aan te geven maar kunnen achteraf wel conclusies over het proces en de opbrengsten 

getrokken worden en aanbevelingen geformuleerd.  

 

3.1. Conclusies  

Een ontwikkelproject is een proces. Het proces bepaalt de opbrengst. Daarmee is vooraf niet vast te 

stellen wat de opbrengst is en dus ook niet of dat een goede opbrengst is of juist een tegenvallende. 

 

 

 

Op een aantal onderdelen is een ‘makelende en schakelende’ functie in de Streek nodig. Daar zitten 

de netwerken aan tafel. Daarnaast kan bij deze makelende en schakelende functie ook faciliterend 

ingesprongen worden door ruimte, koffie, thee en soms geld ter beschikking te stellen. 

Het Mienskipsfûns is een belangrijke bron voor ontwikkelingen binnen de vijf gemeenten. Daar zitten 

initiatieven tussen die het waard zijn om breder uit te zetten of te laten dienen als good-practice 

voor de Streekagenda. 

 

 

 

Tijdens het proces is het cruciaal om goed te luisteren naar de vraag achter de vraag. Zeker bij vragen 

vanuit het inwonerperspectief speelt dit maar ook bij Maatschappelijke Organisaties is het van 

belang om de vraag helder te krijgen, te verduidelijken en in te steken op het niveau van de vragen 

stellende organisaties. 

 

Bij bijeenkomsten in processen vooraf goed schetsen wat de bedoeling is en hoe de indeling van de 

bijeenkomst is. Het is dan vooral de kunst om het eerst informeel te houden om vertrouwen te 

winnen en daarna goed te luisteren wat een ander aan waarden inbrengt. Daarnaast uitdrukkelijk de 

vraag stellen: “Wat kan ik voor een ander (e sector) betekenen”? Processen kunnen niet zonder 

vertrouwen gelopen worden. Belangrijk is dat deelnemende partijen het gevoel hebben dat er 

geluisterd wordt, dat er iets met de inbreng gedaan wordt en dat er voor de deelnemers en de streek 

een opbrengst is. Goed en open communiceren en toewerken naar concretisering samen met de 

betrokken partijen is dan essentieel om het proces te laten slagen. 

 

Er is behoefte aan deskundigen die het proces kunnen ondersteunen, de makelaar-schakelaar 

kan hierin faciliterend zijn, behoefte is er verder aan praktische facilitatie en wat procesgeld 

Het proces bepaalt de opbrengst, dit  vraagt ruimte van de opdrachtgever 

Het Mienskipsfûns fungeert als bron voor nieuwe initiatieven 

Het gaat om de vraag achter de vraag, er is ruimte nodig voor inwoners en Maatschappelijke 

Organisaties om die vraag helder te krijgen 

Elkaar vertrouwen ligt in deze processen ten grondslag aan het slagen  
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Procesgeld is nodig om processen te laten slagen. Vaak beperkt dit geld zich tot het opstarten van 

een project of het tijdelijk ondersteunen van een proces, of het faciliteren van een proces door 

kennis en netwerken in te zetten. 

 

Processen in landelijk gebied, in het sociale domein en al die andere domeinen zijn afhankelijk van 

mensen. Daarom zijn netwerkbijeenkomsten heel belangrijk. De huidige bijeenkomsten worden vaak 

bezocht door de zelfde groep mensen. Daarbij wordt de inbreng van niet-agrarische ondernemers 

met veel kennis gemist. Een nieuwe lichting deelnemers aanboren kan voordeel opleveren. Er is 

behoefte aan cross-over netwerkbijeenkomsten, die boven de eigen ‘branches’, thema’s en 

reikwijdte uitstijgen. 

Wethouders en andere overheidsbestuurders zijn vaak goed zichtbaar op Streekagenda-

bijeenkomsten en kunnen daardoor ook de agenda mee bepalen. Juist bij ontwikkelprojecten is het 

wenselijk dat bestuurders zich meer op de achtergrond opstellen om zo ruimte te geven aan het 

proces. Op het moment dat een proces een project wordt, dus in uitvoering komt, is de rol van de 

bestuurder gewenst om de link naar het bestaand beleid de leggen. 

Een conclusie van het gelopen traject is dat sommige participanten vanuit overheden in de 

verschillende sessies niet altijd even goed op de hoogte bleken te zijn van wat er allemaal al speelt in 

Streekagenda-verband. Dat maakte dat sommige dubbelingen in ontwikkelrichtingen zich dreigden 

voor te doen, als daar niet tijdig alsnog op gewezen was. De communicatie over de verschillende 

projecten in Streekagenda-verband intern binnen ‘eigen’ overheden bleek op dat punt nog niet 

optimaal te zijn. 

 

3.2. Aanbevelingen. 

 

3.2.1. Herijking streekagenda goed moment nu 

De aanbevelingen uit deze rapportage kunnen meegenomen worden in het proces van herijking 

Streekagenda Zuidoost dat nu is ingezet. In dit kader zullen een aantal bijeenkomsten georganiseerd 

worden met stakeholders om zo de inhoud en doelstellingen voor de komende jaren te kunnen 

formuleren. 

 

(Snel) procesgeld is hier en daar nodig als smeerolie voor het proces. 

 

Er is grote behoefte aan brede netwerkbijeenkomsten met ook andere deelnemers dan de 

usual suspects  

Bestuurders hebben verschillende rollen in een proces, verschillende rol/positie in een 

bijeenkomst 

De Streekagenda Zuidoost is niet bij alle overheidsmedewerkers even bekend. 
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3.2.2. Negen aanbevelingen 

Deze aanbevelingen richten zich op- en zijn bedoeld voor de zeven partijen, de overheden van de 

Streekagenda –Zuidoost. De voorbeelden die bij een antal aanbevelingen worden gegeven, geven 

concrete beelden bij deze aanbevelingen. Tegelijk geven ze als voorbeeld-uit-de-praktijk daarmee 

maar een beperkt deel weer van wat de aanbeveling als geheel bedoelt. Houdt u daar rekening mee 

bij het lezen van voorbeelden. 

 

1. Bij een proces is het van belang dat de deelnemers goed geïnformeerd worden over het doel van 

het project en de verwachtingen die er vanuit de initiatiefnemer(s) en de deelnemers zijn.   

 

2. De provincie is als middenbestuur bij uitstek een organisatie met een enorm breed netwerk, op 

streek-, (inter)provinciaal- en landelijk niveau. Er is behoefte aan netwerkbijeenkomsten waarin 

verschillende thema’s elkaar ontmoeten en elkaar stimuleren op kennis en inhoud om zo cross-overs 

te vinden. Partijen die elkaar normaal niet tegen komen kunnen dat zo wel.  

 

3. In de huidige tijd waarin burgers en Maatschappelijke Organisaties steeds vaker vanuit hun eigen 

kracht, expertise, en daadkracht willen en gaan meedenken en mee-besluiten is het aan te bevelen 

als Streekagenda in die verandering van de maatschappij mee te bewegen. Dat betekent niet loslaten 

en de rug toekeren, niet dingen overnemen van maatschappelijke partijen of automatisch de regie 

pakken, maar mee bewegen en faciliteren.  

 

 

 

 

 

 

 

4. De huidige samenleving wordt steeds vaker een netwerksamenleving genoemd, deze samenleving 

handelt snel, zoekt haar eigen weg, is fluïde en rekent op een meebewegende rol van de overheid.  

 

 

 

 

 

1. Laat ruimte voor het proces, voor ontwikkelingen, veranderingen en geef ruimte in tijd. 

Voor overheden betekent het loslaten, voor Maatschappelijke Organisaties betekent het 

delen en voor bewoners betekent het mee participeren en initiatieven nemen. 

 

2. Organiseer op reguliere tijden netwerkbijeenkomsten waarbij partijen uit verschillende 

thema’s bijeenkomen. Bij deze ontmoetingen kunnen extern te werven inleiders 

toegevoegde waarde leveren voor initiatief in het gebied. Zorg voor een goede ambiance en 

varieer in de werkvorm. Van bijeenkomsten op locatie tot excursies. De provincie zou dat 

kunnen, ook enkele andere –maatschappelijke-  organisaties, zijn hiertoe voldoende 

geëquipeerd. Ook kan dat samen opgepakt worden. 

Bijvoorbeeld: de Streekcafe’s die in de Streek Noordwest worden georganiseerd. 

Bijvoorbeeld: de SLOT-bijeenkomst van 30 juni 2016 in kader van de Streekagenda ZOF. 

 

3. Zoek naar vormen waarin de Streekagenda de potentie aan daadkracht, expertise en eigen 

kracht meer benut en daarmee inwoners en Maatschappelijke Organisaties meer in staat stelt 

van onderop deze initiatieven te laten slagen. Kijk als overheid of, waar & hoe je hierin kunt 

bijdragen / helpen. Bijvoorbeeld: het project De Frije Wiken. Bijvoorbeeld: Landschapsbiografie 

Beekdallandschap Konningsdiep | Nije Boarn 

 

4. Zorg dat je deel uit maakt van het netwerk, zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent als 

Streek Zuidoost. Dit kan een goed bereikbare, open locatie zijn en ook in een persoon die 

zichtbaar is in de Streek en bereikbaar is. Handel met passende snelheid om de dynamiek te 

ondersteunen. 

Bijvoorbeeld: projectbureau plattelandsprojecten Beetsterzwaag 
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5. Processen en initiatieven ontstaan door betrokken en bevlogen inwoners en zijn er ‘plotseling’. 

Om hen een duwtje in de rug te kunnen geven zijn ‘spontane’ financiële middelen essentieel. Er 

wordt al wel voorzien in een (provinciaal) Iepen Mienskipsfûns, vooral voor de ideeën van onderen 

op, vanuit het lokale niveau. Maatschappelijke processen en initiatieven met een wat hoger (Streek) 

niveau, passen daar weer minder in. Ook die zijn gebaat met ‘spontane middelen’ 

 

 

 

 

 

 

6. Maatschappelijke partijen kunnen samen zelf goed bepalen wat waar nodig is. Breng een aantal 

voor de streek relevante maatschappelijke partijen en sleutelfiguren bijeen (of beter nog: daag 

henzelf daartoe uit) in een maatschappelijk gebiedsplatform waarin een sluitend netwerk van 

Maatschappelijke Organisaties wordt gevormd. Denk daarbij ook aan vertegenwoordigers vanuit 

welzijn, zorg, onderwijs, economie en leefbaarheid. 

 

 

 

 

 

7. Projecten slagen als de samenwerkende partijen elkaar vertrouwen. Vertrouwen tussen inwoners, 

maatschappelijke Organisaties en de overheid is niet een gegeven maar moet gewonnen worden. De 

Streekagenda-overheden en een onder punt zes genoemd platform kunnen als tussenlaag een 

belangrijke rol spelen, als verbinder tussen partijen, maar ook als partij die voor vertrouwen tussen 

partijen kan zorgen. 

 

 

 

 

 

8. Herbestemming van gebouwen met een sociale, culturele of historische betekenis zijn op 

pilotbasis interessant om bij uitstek op te nemen in het programma van de Streekagenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Creëer ‘spontane proces-middelen’ om dergelijke processen te ondersteunen; als het om geld 

gaat, pas waar mogelijk bestaande geldstromen hierop wat aan; houd de besluitvorming ‘snel’, 

en zo mogelijk door maatschappelijke partijen zelf, dichtbij in het gebied. 

Bijvoorbeeld zoals gebeurde bij het project Wonen in de toekomst 

 

6. Maak een maatschappelijk gebiedsplatform en vanuit dit platform kunnen maatschappelijke 

initiatieven zo nodig ondersteund worden door het bieden van netwerken, kennis en middelen. 

Zoals bijvoorbeeld eerder in de ‘plattelandsprojecten’ gebeurde. Of: breidt het takenpakket – de 

bewegingsruimte (en samenstelling) van het bestaande gebiedsplatform IMF ZOF hiertoe uit. 

 

7. Dit vraagt een open, onderzoekende en daadkrachtige houding op gelijkwaardige basis. Leer 

daarbij loslaten op het juiste moment en duwen op een moment dat nodig is. 

Bijvoorbeeld zoals het bij de het mobiliteitsproject in NO gebeurt. 

8. Loop een aantal projecten, verdeeld over de vijf gemeenten, door een pilot-aanpak vanuit de 

Streekagenda, waar voorzien wordt in maatwerk per pilot en waarin Maatschappelijke 

Organisaties, inwoners en de lokale overheden participeren. 

Bijvoorbeeld: proces herbestemming cafe De veehandel Spangahoek Scherpenzeel.  
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9. Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Streekagenda ZO waarbij de Streekagenda een 

faciliterende en verbindende rol aan kan nemen. Op onderdelen kunnen andere partijen deze rol 

nemen om zo tot goede resultaten te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 9a) de eerste stap hiertoe is onlangs gezet vanuit Platform Recreatie  en Toerisme. 

Ad 9b)Voorbeeld: Toeristisch Netwerk de Friese Wouden; Voorbeeld: de Frije Wiken; Voorbeeld: 

stichting Nije Boarn. 

Ad 9c) Voorbeeld: wandelnetwerk Friese Wouden via Marrekrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.a) Schakel Merk Fryslân in om sturing te geven aan de marketing voor alle Friese deelgebieden, 

om zo focus aan te brengen voor het geheel en de Streekagenda ZO als onderdeel daarvan.  

b) Faciliteer die organisaties die representatief kunnen zijn of worden voor alle toeristische 

bedrijven, dit kunnen organisaties van heel verschillend niveau zijn. Daar waar een dergelijke 

organisatie gebaat is met de ondersteuning vanuit de Streekagenda, faciliteer dat proces.  

c) Bij projecten die alle vijf gemeenten beslaan is het raadzaam te onderzoeken of die projecten 

vanuit de Streekagenda getrokken kunnen worden of dat dat door vijf gemeenten gezamenlijk 

gedaan wordt. 
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4.  De werkwijze 
Dit ontwikkelproject leent zich niet voor een plan van aanpak met een kop en een staart. Bij de 

werkwijze gaat het om flexibele, praktische en pragmatische aanpak die steeds wordt aangepast om 

een optimaal resultaat te bereiken. In Streekagenda-verband is een trekker benoemd, de provincie 

Fryslân.  

 

Vanuit de provincie Fryslân is een procesbegeleider aangesteld. Deze heeft direct bij de start 

maatschappelijke partners in de Streekagenda zelf, in de organisatie voor dit project gevraagd. Dit 

omdat het vertrekpunt was: aansluiten bij waar de energie in de Zuidoost zit. De Maatschappelijke 

organisaties zijn in dit ontwikkeltraject zelf aan zet. 

 

De partijen bij aanvang waren de koepel van Agrarische Natuurverenigingen in Zuidoost ELAN en 

Toeristisch Netwerk de Friese Wouden. Deze beide partijen zaten vanaf dat moment mee aan het 

stuur, gaven richting en droegen bij in de organisatie, waarbij de provincie vooral een 

ondersteunende en organiserende rol op haar nam. Met deze mensen is de eerste bijeenkomst, de 

‘Aftrap’ in Drachten in het Adverium, voorbereid en georganiseerd. 

Vervolgens dienden zich bij die bijeenkomst in Drachten 3 juli 2015 op een open vraag nog twee 

maatschappelijke spelers aan, die mee wilden werken en hun denkkracht inzetten in de aanpak van 

dit traject: Doarpswurk en Partoer. Vanuit die laatste is een adviseur gevraagd mee te lopen en te 

denken in het proces en uiteindelijk de rapportage, conclusies en aanbevelingen voor vervolg te 

verzorgen.  

 

Het complete ‘Team verbinden Maatschappelijke Organisaties met de Streekagenda Zuidoost’ 

bestond toen uit deelnemers van ELAN, Toeristisch netwerk de Friese Wouden, Doarpswurk, Partoer, 

kantoor Streekagenda Zuidoost en de provincie Fryslân. 
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5. Het proces: fase 0: voorbereiding 
Het ontwikkelproject ‘Verbinden Maatschappelijke Organisaties’ heeft een lange aanloop gehad. 

Medio 2014 werd de oorspronkelijke opdracht geformuleerd met als doel te starten met een 

gezamenlijke bijeenkomst. Begin 2015 is vervolgens de formele trekker bepaald door de 

Streekagenda-partijen. Daarmee kon het traject zelf losgaan. 

 

5.1. Het proces, fase 1: opstarten. 

Het project zelf is op 3 juli 2015 van start gegaan met een startbijeenkomst in het Adverium te 

Drachten, daarna volgde een eerste ‘werksessie’ op 29 september 2015 in het voormalige 

Rabobankgebouw te Oosterwolde.  

De startbijeenkomst in Drachten was een eerste kennismaking met het ontwikkelproject voor de 

Maatschappelijke Organisaties die actief zijn in de Streekagenda Zuidoost. Er was veel belangstelling 

van deze organisaties  maar ook van de verschillende overheden, aanwezig waren alle vijf 

gemeenten uit Zuidoost Fryslân, de provincie en het waterschap. Daarnaast de Maatschappelijke 

Organisaties uit Zuidoost Fryslân en provinciale organisaties die actief zijn. Zij kregen uitleg over het 

ontwikkeltraject en er werd met elkaar gesproken over de mogelijkheden die dit biedt. De 

bijeenkomst had het karakter van kennismaking en uitwisseling. In een levendige discussie werd door 

de deelnemers gewezen op de verschillende al lopende projecten en ideeën. Gewezen werd op het 

resultaat van de schetsschuit die enige jaren eerder in Langezwaag werd gehouden vanuit de 

Streekagenda. Daar werden een aantal thema’s benoemd en verbonden die ook nu nog actueel zijn. 

De rapportage van de Schetsschuit is aan de deelnemers van deze bijeenkomst uitgereikt. 

De bijeenkomst had tot doel de deelnemers te informeren over het ontwikkelproject, maar ook hen 

met elkaar kennis te laten maken, hen te laten netwerken, en hen te vragen input te leveren voor 

het verdere proces. Wat zijn de belangrijkste issues voor Streekagenda Zuidoost en welke rol wil je 

als maatschappelijke Organisatie daarin spelen?   

Op deze wijze is geprobeerd Maatschappelijke Organisaties van meet af aan mee in de organisatie 

van dit proces te betrekken, vanuit de gedachte: het is hún ontwikkeltraject, niet dat van de 

overheden. Drie juli leverde de eerste lijn in opgaven voor het gebied vanuit de aanwezige (en niet-

aanwezige) organisaties op.  

 

Vanuit deze bijeenkomst werd een klein team samengesteld, bestaande uit deelnemers van de 

eerste bijeenkomst, de adviseur en de procesbegeleider vanuit de provincie, die de input van de 

bijeenkomst verwerkten. De input is gerubriceerd waaruit 4 clusters zijn geformuleerd. 

Cluster 1  Zorg, welzijn, wonen, demografische ontwikkelingen, leefbaarheid, duurzaamheid 

vervoer en herbestemming 

Cluster 2-1  Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie. 

Cluster 2-2  Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie. 
Cluster 3  Toerisme. 

 

Deze 4 clusters stonden centraal in een tweede plenaire bijeenkomst op 29 september 2015 in het 

leegstaande pand van de RABObank in Oosterwolde.  

 

De tweede bijeenkomst in Oosterwolde leverde een ruime groep deelnemers op vanuit de 

Maatschappelijke Organisaties en de betrokken overheden. Na een inleiding werden de 4 clusters 

verdeeld over het gebouw en kon men aan de slag vanuit de inhoud van de opgaven als vertrekpunt 

die dag. Hiermee werd geprobeerd de input van de deelnemers te leiden naar een aantal 

concretiseringen voor elk cluster, waar de partijen zelf verder energie in wilden stoppen, dus 

aansluiten en meebewegen bij waar de energie zit. Uiteindelijk zouden deze concretere punten 



14 

 

moeten leiden tot initiatieven uit de streek van bovenlokale, regionale betekenis waarbij 

maatschappelijke partijen zelf trekker zijn, al dan niet in samenwerking met de overheid. 

 

5.2. Het proces, fase 2: in vier clusters uiteen en toewerken naar concretisering  

Op basis van de input van de deelnemers uit de eerste  bijeenkomst is een inhoudelijke verdeling  

gemaakt in vier clusters. De tweede bijeenkomst had tot doel de deelnemers uit te dagen om  

initiatieven te benoemen en die verder te concretiseren. 

Cluster 1  Zorg, welzijn, wonen, demografische ontwikkelingen, leefbaarheid, duurzaamheid 

vervoer en herbestemming 

Cluster 2-1  Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie. 

Cluster 2-2  Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie. 
Cluster 3  Toerisme. 

 

Alle vier clusters zijn in 2 sessies uiteen gegaan na een gezamenlijke start en koppelden steeds weer 

terug in de plenaire sessies.   

 

5.2.1. Cluster 1. 

Samenstelling: Friese Milieufederatie, gemeente Heerenveen, gemeente Opsterland, gemeente 

Weststellingwerf, gemeente Smallingerland, provincie Fryslân, Nordwin College Projecten, 

Kenniscentrum herbestemming Noord-NL, woningcorporatie Elkien, Partoer, Doarpswurk.  

Dit cluster bestrijkt een heel breed werkveld. Zodanig breed dat het voor de deelnemers niet direct 

logisch was waarom zij waren ingedeeld in dit cluster. Een deelnemer wisselde dan ook van cluster 

omdat die zich meer aangetrokken voelde tot de andere onderwerpen. De brede insteek 

bemoeilijkte het proces om te komen tot een gedragen initiatief of initiatieven vanuit deze groep. 

Verder werd dit in hoge mate bemoeilijkt door het grote aantal overheden in ‘posities’ op deze 

domeinen, die eerder uitgingen van rollen en taken dan vanuit de inhoud van opgaven, kansen en 

uitdagingen voor de streek. Hierdoor werden nauwelijks suggesties gedaan voor concrete initiatieven 

of was de inbreng te veel gericht op 1 maatschappelijke organisatie terwijl juist de verbinding op 

deze thema’s door de deelnemers als belangrijk werd ervaren. 

Uiteindelijk werden door de groep 3 vragen geformuleerd. Mobiliteit, Wonen en Zorginnovatie. Twee 

van deze vragen zijn vragen die al in de Streekagenda opgepakt. Zowel het onderwerp Wonen als 

Mobiliteit zijn onderwerpen waarin in de Streekagenda al aan gewerkt wordt. Het onderwerp 

Zorginnovatie blijft dan over als item waarin Maatschappelijke Organisaties verbonden kunnen 

worden aan zowel de vraag van inwoners als de vragen waarmee een deel van de overheden 

worstelen. 

Een van de voorbeeld projecten voor de Streekagenda ZO is het project ‘Toekomstwonen.nu’ waar 

vanuit een initiatief van bewoners van de dorpen De Hoeve, Nijeholtpade, Oldeholtpade, 

Oosterstreek en Zandhuizen een voorlichtingsmarkt is georganiseerd voor (toekomstige) senioren. 

Het project is deels gefinancierd vanuit het Mienskipsfûns. Op de bijeenkomst zijn alle dorpen en 

haar bewoners uitgenodigd. Zowel de gemeente als veel Maatschappelijke Organisaties 

participeerden op deze bijeenkomst. Het initiatief raakt de onderwerpen Mobiliteit, Wonen en 

Zorginnovaties. 
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Een aparte eend in de bijt van cluster 1 is herbestemming van relevantie objecten in de 

Streekagenda. Dit onderwerp ingebracht door het Kenniscentrum Herbestemming volgde daarom 

een apart spoor. Samen met het Kenniscentrum is bij wijze van proef een eerste –beperkte- oefening 

gedaan om te komen tot een lijst van relevante objecten in het gebied. Vragen daarbij zijn, wat is 

relevant, is dat cultuurhistorisch als monument of is relevant vanuit een sociaal perspectief voor een 

dorp of wijk relevant? Als vertrekpunt is gehanteerd dat het om de kwaliteit en leefbaarheid van het 

gebied moet gaan. Gelet op de impact voor het grotere gebied in Zuidoost-Fryslân dan alleen het 

puur lokale, lijkt een aanpak op gemeenteniveau, of beter nog Streekagenda niveau, gewenst of 

meest kansrijk.  

 

5.2.2. Cluster 2-1 Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie  

Samenstelling: It Fryske Gea, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Beekdallandschap Koninghsdiep Nije 
Boarn,  Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, landinrichting, streekkenners. 
Binnen cluster 2-1 was de aanloop ook al niet gemakkelijk, ook hier een afwachtende houding van de 
deelnemers in de werkgroep. Veranderende rolopvattingen door overheden ten aanzien van 
trekkerschap in liggende (landschaps)plannen in de streek waren hier deels debet aan. Toch werd er 
een gezamenlijke keuze gemaakt voor één onderwerp waar de betrokkenen, zowel overheden als 
Maatschappelijke Organisaties zich aan willen verbinden. Het betreft het project Nije Boarn - Beekdal 
Landschap Koningsdiep. Doormiddel van gesprekken met  sleutelfiguren wordt gepoogd het breder 
te trekken dan alleen Nije Boarn. Dus ook andere ‘individuele’ ontwikkelprogramma’s of projecten, 
zoals Landinrichting Beekdal Lende kunnen dan worden aangehaald. De groep levert qua 
samenstelling flinke hoofdbrekens op, deelnemers zitten vrij vast in ‘opgaven’ van natuur, landschap 
enz. Er liggen veel plannen maar niemand neemt daarin het voortouw, omdat men zich niet 
geroepen voelt als trekker. Het proces is nodig om te komen tot een goede opgave maar ook om de 
betrokken partijen uit de huidige stand te halen. De afwachtende houding wordt mede veroorzaakt 
doordat men niet weet waar men moet zijn met haar initiatieven. Het knellende punt van 
veranderende rolopvattingen kent in de basis een andere schaal dan de schaal van Zuidoost-Fryslân 
en zal daarom op dat niveau (eerst) moeten worden opgelost. 
 

5.2.3. Cluster 2-2 Landbouw, Landschap, Cultuurhistorie 

Samenstelling: De Frije Wiken, Landschapsbeheer Friesland, LTO,  ELAN, Nordwin College projecten, 
Stichting Wâldfrucht, Streekagenda ZOF, provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. 
In Oosterwolde heeft dit cluster vrij snel gefocust op opgaven in de streek, die door de deelnemers 
zelf voldoende gedragen werden om verder energie in te gaan stoppen. Dat bleek (onder andere) het 
geval bij de wijken, het landschap, de culturele identiteit en gerelateerde recreatie & toerisme in en 
om het gebied van Jubbega. 
Stichting De Frije Wiken heeft daarna het voortouw genomen om een aantal leden uit Cluster 2-1 van 
Oosterwolde bij elkaar te roepen. Daarnaast hebben zij ruimer belanghebbenden uitgenodigd, zoals 
de Nije Kompagnons (Turfroute), de Kennismakelaar Nordwin College – Frieseland College, 
Kooperaasje DoarpenLân en enkele plaatselijke belangen.  
Insteek daarbij is het landschap (wiken-structuur) rondom Jubbega en de ‘verhalen’ daarvan als 
uitgangspunt voor landschappelijke uitdagingen, toerisme, identiteit en vermarkting van deze 
uitdagingen. 
Op 26 januari 2016 is de eerste vervolgbijeenkomst geweest. In de bijeenkomst eind januari is een 

werkgroepje gevormd om een kennisvraag uit te zetten en studenten in te zetten via de 

Kennismakelaar Nordwin College – Friesland College. 

Belangrijk daarbij is de facilitering van de gemeente Heerenveen. Het proces wordt getrokken door 

een relatief kleine groep vrijwilligers. De draagkracht van actieve vrijwilligers is niet groot en daarom 

is ondersteuning van hen erg belangrijk om het proces in beweging te houden. Dit in tegenstelling tot 
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hun energie, die is erg groot, niet alleen bij de Frije Wiken om het tot meer te brengen samen, maar 

bij meerdere deelnemers van 26 januari.  

 

5.2.4. Cluster 3 Toerisme 

Samenstelling: De Frije Wiken, LTO-Weststellingwerf, Regiomarkteer Merk Fryslân, Toeristisch 
Netwerk De Friese Wouden, Landschapsbeheer Friesland / Friese Waterlinie, gemeente 
Smallingerland, gemeente Ooststellingwerf, Kennismakelaar Nordwin College / Friesland College, 
Keunstwurk, Rabobank Heerenveen-Zuidoost-Friesland, Ecomunitypark, provincie Fryslân. 
In cluster 3 is ook gekozen voor aanhaken waar de energie zit. Een en ander gaat uiteraard in 
afstemming met toeristische partijen als TNFW en de regiomarketeer, die deel uitmaken van dit 
cluster. Zoals de verdere uitwerking van de Friese Waterlinie. Het oorspronkelijke project liep tot 
voor kort nog via de regiegroep. Deze regiegroep is gestopt met het beëindigen van de subsidie 
medio 2015. De Friese Waterlinie is nu bijvoorbeeld opgenomen als tentoonstellings-onderdeel in 
het waterliniemuseum nabij Utrecht. Op individuele plekken pakken lokale partijen dit wel op. En van 
de initiatieven is ‘De Kwarkel’ waar een relatie wordt gelegd met de Culturele Hoofdstad en de 
waterlinie. Onlangs is de eerste routegids van Zuidoost over het wandelnetwerk gepresenteerd: 
Tussen Friese Waterlinie en Landweer. Voor de grote lijn, productontwikkeling en vermarkting los 
van fysieke plekken is echter een goede trekker nodig, uiteraard in verlengde daarvan ook financiën. 
Een tweede kans is de mountainbike route en beoogd event met potentie tussen Drachten en 
Appelscha, het betreft hier een doorlopende route waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.  
Een derde kans is het verbinden van het grotere verhaal van het 'veen', waarin een onderdeel als de 

Turfroute, Polderhoofdkanaal, maar vooral ook het vertellen van het verhaal van deze 'icoon' van het 

hele gebied. Dwars door het hele gebied is er al van alles op het punt 'veen' te vinden en te beleven 

(natuurgebieden als Rottige Meente, De Deelen, Fochteloërveen, musea, turfvaarten en wiken, 

Noordwolde en Jubbega, evenementen, verhalen), uitdaging is dit in samenhang herkenbaar te 

brengen naar de bezoeker toe. Andere uitdaging is het te ontdoen van een vermeend stoffig imago. 

De Ontwikkelagenda Cultuurhistorie, en het daaruit voortgekomen inspiratiedocument “Zuidoost-

Fryslân = Historie”, van 2013 biedt hierin overzicht van kansen, netwerken en handvatten, zo blijkt. 

Beleving is bij uitstek hier van toepassing. Het eerder genoemde initiatief van cluster 2-2 van de Frije 

Wiken met andere partijen sluit hier al enigszins op aan. 'Menselijke' Verhalenvertellers is iets waar 

de laatste tijd meer en meer behoefte aan lijkt te zijn, naast routegidsen en routes en apps. Ook dit 

punt wordt nog nader verkend qua aanpak, in afstemming met onder andere Tresoar en de 

regiomarketeer. Ook Bibliotheek Smallingerland met het initiatief ‘Leen een fries’ (rent a local) is 

vanuit deze vraag vervolgens betrokken geraakt. Tenslotte blijkt multi-functionele landbouw, als 

neventak bij agrariërs, een kans voor aanvullend toeristisch aanbod, nu nog goeddeels onbekend in 

‘toerisme-land’. Ook koppelingen met moderne landbouw-gerelateerde bedrijven, zoals A-ware in 

Heerenveen, lijkt extra toeristisch aanbod te kunnen opleveren. Anderzijds blijkt bij die multi-

landbouwers behoefte te bestaan aan meer bekendheid van hun recreatief-toeristische aanbod. Er 

kan hier een win-win situatie uit voortkomen.  

Na Oosterwolde is er dus per soort vraag en opgave verder gewerkt, soms 1:1 aan de keukentafel of 

leestafel, soms met een vervolgbijeenkomst in klein comité van aanvullende belanghebbenden. Zo 

was er bijvoorbeeld november een kleine bijeenkomst met toeristische ondernemers langs de 

Waterlinie met de Regiomarketeer en Landschapsbeheer Friesland.  

Vanuit Cluster 3 is men vooral concreet bezig geweest deze verschillende opgaven aan te haken bij 

de bestaande en dringend gewenste initiatieven en netwerken in Zuidoost.  

Het moeilijkste blijkt toch wel focus aan te brengen in de veelheid aan opgaven voor de toeristische 

Friese Wouden. Een opgave waar vele soorten netwerken en spelers belangen bij hebben, een rol in 

kunnen spelen en waar de bestaande toeristische spelers de connectie met die andere spelers niet 

altijd hebben of daarvoor tijd kunnen maken. 
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5.2.5. Afsluiting 

Het traject wordt door de werkgroep driekwart jaar na de eerste werksessie afgesloten eind maart 

2016. De eindrapportage voor de Streekagenda-partijen is in april 2016 opgesteld. Een 

slotbijeenkomst is gepland 30 juni 2016 in een cross-over netwerkavond met de deelnemers en 

geïnteresseerden. De bestuurlijke trekker Sietske Poepjes en extern deskundigen zullen tevens een 

rol vervullen die avond. 

 

5.3. Het proces: terug kijken. 

Beide plenaire bijeenkomsten zijn steeds goed en actief bezocht, daarmee geven de deelnemers aan 

verwachtingen te hebben en hierin te willen investeren. 

Duidelijk is echter ook dat niet in het algemeen één ding of één advies over het gelopen proces 

gegeven kan worden, omdat de spelers en het veld te verschillend waren. 

Zo kan vanuit de ervaringen in cluster 1 gesteld worden dat door het initiatief en de onderwerpen bij 

de deelnemers te laten, en een rollen- en taken-discussie tussen overheden onderling de voortgang 

in dit cluster in de weg zat, er een afwachtende houding ontstond. Hierdoor konden nog geen echte 

vervolgstappen gezet worden. 

Aanvankelijk was dit ook het geval bij het cluster 2-1, waar ‘instellingen’ en overheden de hoofdmoot 

vormden. Naarmate echter de uitdaging concreter werd, in casu de vraag vanuit stichting De Nije 

Boarn Beekdallandschap Koningsdiep, werd een eerste omslag hierin gemaakt.  

Een vertaling van deze gevolgde werkwijze naar ook andere trajecten direct in de streek zelf, zoals 

geopperd vanuit dit cluster over bijvoorbeeld de Ontwikkelagenda Cultuurhistorie 

(Inspiratiedocument “Zuidoost-Fryslân = Historie”), zou in liggende zaken beweging kunnen krijgen 

en perspectief kunnen geven. 

Deze houdingen in clusters 2-1 en 1 leverden dus nog niet direct sprankelende ideeën op, klaar voor 

co-creatie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden.  

Het gelopen traject vanuit cluster 2-1 geeft enig perspectief op meer. Maak het klein en dichtbij en 

zet van daaruit een stap. 

Voor de clusters 2-2 en 3 lijkt (ook hier) de conclusie gerechtvaardigd dat naarmate er meer streek-

spelers aanwezig zijn en hun denkkracht inzetten, daar ook de energie blijkt te zitten om samen 

daadwerkelijk verder stappen te zetten. Het concrete streekniveau en dito spelers bieden perspectief 

op vervolg, een werkrichting met uitzicht op meer. 

 

Uiteindelijk is de opbrengst van het gelopen traject in zijn veelheid groot genoeg om mee verder te 

gaan bij zeker twee clusters. Voor twee andere geldt dat het nog vrij mager is gezien de potentiële 

verwachtingen. 

Als opbrengst kan zeker gesteld worden dat alle deelnemende Maatschappelijke Organisaties bereid 

zijn om kennis, netwerken, vaardigheden en tijd & energie ter beschikking te stellen aan kansrijke 

projecten en ontwikkelingen. 

 

Het proces was zodanig ingericht dat er ook na de twee plenaire bijeenkomsten in en buiten de 

verschillende clusters verder gewerkt is aan de mogelijkheden om ideeën concreter te maken of 

nieuwe voorstellen in te voegen. Daarbij is dus in meer of mindere mate nog gefaciliteerd door de 

organisatie van dit ontwikkelproject of door andere overheden, zoals gemeente Heerenveen.  

 

 

 

 



18 

 

6. Geen agenda.  
De opdracht was gericht op het adviseren over een werkwijze of werkwijzen. Ze was niet gericht op 

het tot stand brengen van een ontwikkelagenda op inhoud, noch op het geven van een eerste aanzet 

daartoe. Was dat laatste wel het geval geweest, was het te lopen proces een heel andere geweest. 

Met de gegeven en genoemde concrete voorbeelden vanuit de vier clusters en de trajecten daarna, 

hebben we niet de pretentie een compleet beeld te hebben in dit eindrapport van de opgaven, zoals  

die door maatschappelijke spelers gezien worden voor Zuidoost-Fryslân.  

We hebben slechts een kleine greep daaruit genomen als ‘materiaal’ om verder te werken. Een 

eerste longlist is wel ontstaan vanuit de juli-sessie in Drachten, waar (wel en niet) aanwezige partijen 

opgaven hebben aangeleverd als input voor het vervolgtraject. Maar ook daarvoor geldt dat geen 

compleet inhoudelijk opgaven-beeld wordt gepretendeerd daarmee. 

 

6.1. Bijvangst 

Een en ander heeft op project-niveau wel tot enige ‘bijvangst’ van dit gelopen ontwikkeltraject 

geleid, zoals het voorstel met betrekking tot Herbestemming (in Streekagenda-verband oppakken), 

het vervolg van De Frije Wiken met betrekking tot de landschappelijke wijkenstructuur en 

bijbehorende verhalen rondom Jubbega, de ontwikkeling van multi-functionele landbouw als kans 

voor agro-toerisme en vice-versa, voortgang in Beekdal Landschap Koningsdiep, een stap verder in 

ontwikkeling commerciële dragers Friese Waterlinie, Kulturele Haadsted 2018 - Kwarkel, het verder 

benutten van de kansen als genoemd in de Ontwikkelagenda Cultuurhistorie voor identiteit-

versterking, landschap, recreatie en toerisme. 
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