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Meitinke en trochpakke

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven bloeien en groeien in Fryslân. Dankzij de inzet van bewoners 

zijn zij bezig aan een stevige opmars. Vaak letterlijk in vrolijk florerende 

dorps- en wijkmoestuinen. Soms minder zichtbaar in een eenvoudige loods. 

Inwoners van wijken en dorpen nemen zelf het heft in handen om hun ideeën 

te realiseren. Dat doen zij in verschillende vormen: coöperaties, een oude en 

klassieke organisatievorm als alternatief voor traditionele bedrijfsmodellen, 

binnen de dorpsverenigingen, stichtingen of als particulier. Het is een krachtige 

beweging die nieuwe energie oplevert en tevens nieuwe vragen opwerpt over 

de verhouding tussen inwoners en overheden. Opeens staan de mensen en 

hun ideeën weer centraal in de lokale samenleving.

Gemeenten en inwoners kijken dan ook met een nieuwe blik naar elkaar: 

wat kunnen ze aan elkaar hebben, waar kunnen ze elkaar versterken, waar 

liggen er beren op de weg? De inspirerende voorbeelden liggen aan de basis 

van dit boekje. Deze publicatie is een kijkje in de keuken van enkele Friese 

burgerinitiatieven, die het klappen van de zweep inmiddels kennen, waarbij we 

ook ingaan op succes- en faalfactoren.

De verhalen van burgerinitiatieven en hun initiatiefnemers hebben ons 

geïnspireerd en hopelijk doen ze dat u ook. We bedanken alle mensen die hun 

kennis en ervaring hebben gedeeld van harte voor hun medewerking en we 

wensen hen veel succes bij het vervolg van hun burgerinitiatief.
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Wat maakt een initiatief succesvol?

Initiatieven van burgers zijn er in alle soorten en maten. Van een kleine groep 

buren in een dorp die zorgt dat ouderen naar het ziekenhuis kunnen komen tot 

het realiseren van een windmolen voor het dorp. Sommige initiatieven redden 

zichzelf. Andere initiatieven hebben hulp nodig van andere partijen. Dit kan de 

overheid, maatschappelijke organisaties maar ook het bedrijfsleven zijn. 

Wat maakt een initiatief succesvol? Wat heb je nodig om je idee te realiseren? 

We vragen het aan een aantal mensen die zelf één of meerdere initiatieven zijn 

gestart. Zij weten wat nodig is om ervoor te zorgen dat een initiatief succesvol 

wordt, maar ook wat de valkuilen zijn. Voor dit boekje is gesproken met diverse 

initiatiefnemers, van een eetbare tuin in Makkum tot een buurtbus in Oosterwolde. 

Hoe klein of groot een project ook is, een aantal factoren komt steeds terug. 

De belangrijkste zes succesfactoren zetten we hier op een rij:

- Zorg voor voldoende draagvlak

- Enthousiasme, bij de initiatiefnemers en de vrijwilligers

- Snel resultaat en klein beginnen

- De juiste mensen op de juiste plek

- Samenwerken in verschillende vormen

- Waardering krijgen
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Draagvlak

Een idee ontstaat omdat een burger iets wil veranderen. Maar denken anderen 

er ook zo over? Met andere woorden, sluit het initiatief aan bij de behoefte  

in de buurt, dorp of samenleving? In alle gesprekken komt duidelijk naar  

voren dat het belangrijk is om vanaf de start draagvlak te creëren voor je idee.  

Dit kan door eerst zelf goed te inventariseren waar behoefte aan is. Het initiatief 

Gerieflik Wenjen is een goed voorbeeld. “Jaren geleden is een enquête 

uitgezet onder oudere bewoners met als vraag: wat zouden jullie nu zelf willen. 

Waar is behoefte aan?” Om langer zelfstandig in het dorp te kunnen blijven 

wonen is het belangrijk dat de oudere bewoners toegang hebben tot vervoer. 

Een ritje naar het ziekenhuis of even naar het buurtdorp voor boodschappen. 

Buurtbewoners zorgen ervoor dat een vrijwilliger klaar staat om een oudere 

bewoner mee te nemen. Een duidelijke behoefte wordt vervuld.

Bij andere initiatieven is meer tijd nodig om draagvlak in de omgeving te 

creëren. De initiatiefnemers van de windmolen in Dearsum  hadden een 

duidelijke visie. “Het idee is om Dearsum los van het elektriciteitsnet te krijgen. 

Uitgangspunt is dat het hele dorp energieonafhankelijk zal worden. (...) Maar we 

moeten ook het dorp erbij betrekken, contacten aangaan. Randvoorwaarden 

stellen we samen met het dorp. (...) Het hele dorp meekrijgen, is lastig. 

Er zijn een paar mensen tegen.” Om het draagvlak in Dearsum te vergroten, 

is duidelijk gemaakt wat de directe voordelen voor de bewoners zijn. Te weten: 

het levert de mensen geld op. Vanaf het moment dat de windmolen draaide, is 

het energiegebruik zoveel mogelijk afgestemd op de productie. “Wat we wel 

deden is mensen rekening laten houden met hun energieverbruik. Zo waste 

de ene kant van het dorp op maandag en de andere kant op dinsdag. Als het 

dan niet waaide, dan deden we zelfs niets”. Door het zorgen voor voldoende 

draagvlak én het voldoen aan een behoefte vergroot je de kansen op een 

succesvol initiatief.
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Enthousiasme

Enthousiasme en betrokkenheid, bij de kartrekker en alle andere vrijwilligers, wordt vaak 

genoemd. Of zoals de initiatiefnemer van Gerieflik Wenjen in Oudega het stelt: “Diegene die 

het regelt, moet een zeker enthousiasme hebben. Dan is het leuk om te doen. Daar valt of 

staat het mee.”

Enthousiasme heeft te maken met de motivatie en die komt voort uit:

- persoonlijke behoefte om iets aan te willen pakken in de buurt

- het ontmoeten van andere mensen

- een plicht om wat voor een ander te doen

- eigenbelang, bijvoorbeeld zelf behoefte hebben aan een voorziening.
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Snel resultaat

“Een initiatief kan het beste klein beginnen. Het wordt al snel te groot en 

daardoor lastiger te organiseren”, aldus de initiatiefnemer van de Eetbare Tuin 

in Makkum. Klein beginnen, maar groots denken is het credo. Klein beginnen, is 

door andere geïnterviewden vaak aangevuld met ‘snel resultaat’. Je moet ervoor 

zorgen dat je als initiatiefnemer niet te lang blijft hangen in de fase van praten, 

maar concreet wordt. 

Bij de Windmolen Dearsum verwoorden ze het als volgt: “Je moet een ei 

leggen, een project uitvoeren. Niet overal apen en beren op de weg zien. De 

meeste initiatieven zijn van het doorpakken. Sommige dorpen willen eerst alle 

risico’s uitsluiten en kijken naar de rol van de gemeente en andere partijen. 

Deze dorpen komen nergens. Dit is iets nieuws, dit staat vaak onderaan bij 

de gedachte van de meeste mensen, daarom moet je resultaten boeken om 

mensen zover te krijgen; snelle resultaten.”
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De juiste mensen 

Een andere vaak genoemde succesfactor is de juiste mensen op de juiste plek. 

Zo wordt de aanwezigheid van ‘een gemêleerde groep vrijwilligers’ genoemd 

als één van de succesfactoren van het wijkbedrijf Heechterp – Schieringen. In 

de praktijk vervult de initiatiefnemer een belangrijke rol als organisator. Zo is de 

initiatiefnemer bij Gerieflik Wenjen ‘de regelneef die de boel aanstuurt’. En bij de 

buurtbus in Oosterwolde zorgt de voorzitter voor het rooster en de aansturing 

van de chauffeurs.

Initiatiefnemers geven overigens ook aan dat je goed moet weten wat je wel én 

niet kunt; en dit ook uitspreekt. “Een paar goede trekkers! Je hebt altijd een paar 

mensen nodig die het verstand hebben om het te organiseren. Je hebt mensen 

nodig met het hart op de juiste plek, en mensen die het kunnen uitvoeren. 

Je moet mensen niet door elkaar husselen, maar wel bij elkaar zetten. Want dan 

gaat het mis. Binnen de eigen omgeving moet je verkennen wie je wat kan laten 

doen.” (Windmolen Dearsum)
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Samenwerking

Uit de gesprekken blijkt dat we samenwerking op drie verschillende manieren moeten bekijken:

Samenwerking binnen het burgerinitiatief

Natuurlijk is iedereen het erover eens dat samenwerking belangrijk is binnen het initiatief. 

Samenwerking vanuit ieders eigen rol. Het overheersende geluid is: probeer zoveel mogelijk mensen te 

betrekken waar het kan. De initiatiefnemers van de Buurtbus Oosterwolde hierover: “Laat een vrijwilliger 

meebeslissen over wat je van plan bent. Je moet goed uitleggen wat je allemaal wilt. Mensen moeten 

niet van een koude kermis thuiskomen. Ze moeten zoveel mogelijk meedenken, meebeslissen; het 

blijft vrijwilligerswerk! Als de chauffeur het bijvoorbeeld te glad vindt om te rijden, dan rijdt hij niet.” 

Samenwerking met andere organisaties en initiatieven

De meningen zijn verdeeld over de samenwerking met andere organisaties. Zo is de Eetbare 

Tuin in Makkum een succes geworden dankzij samenwerking met twee basisscholen en een 

volkstuinvereniging. Maar andere initiatieven hebben minder behoefte aan samenwerking. Gerieflik 

Wenjen, Oudega: “Het is belangrijk dat verschillende initiatieven elkaar niet in de weg zitten. In onze 

omgeving wil een andere organisatie ook wel vervoer regelen voor ouderen. Maar daar is in Oudega 

geen behoefte aan, het is hier al geregeld. Dit zorgt voor wat wrijving.”

Samenwerking met de gemeente en/of provincie

De initiatiefnemers geven aan dat ze van de gemeente ruimte en ondersteuning willen krijgen waar 

nodig. Wel zijn er verschillen per initiatief. De één vraagt bijvoorbeeld om meedenken van de overheid 

wat betreft regelgeving. Terwijl de ander meer behoefte heeft aan een geringe financiële bijdrage. 

Bij meerdere initiatieven verloopt de relatie met de gemeente soms moeizaam. De initiatiefnemers 

van de windmolen in Dearsum: “Wat ik als burger alleen maar nodig heb, is dat de gemeente zich niet 

direct achter allemaal regels gaat verschuilen. Praten over wat de gemeente wel kan doen en niet 

direct beginnen over wat niet kan. Dat is het hele punt.” 
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Waardering

Het geeft de initiatiefnemers veel voldoening als ze merken dat 

buurtbewoners hun inzet waarderen. Een veelgehoord advies is: bedank 

de vrijwilligers éénmaal per jaar met een leuk uitje, bijvoorbeeld een diner.

Gerieflik Wenjen in Oudega hierover: “Het is belangrijk dat het niet gewoon 

gevonden gaat worden. Het is bijzonder.” 

Overige succesfactoren

De volgende factoren zijn ook veel genoemd om een initiatief succesvol  

te maken: 

• Vindingrijkheid van de vrijwilliger

• Vertrouwen op elkaar

• Financiële middelen

• Beperk de tijdsinvestering van de vrijwilligers

• Zorg voor aandacht van de lokale media

• Stimuleer de plaatselijke economie met je initiatief.

• Institutionaliseren van een burgerinitiatief werkt niet

• Een idee zonder eigenaar komt niet van de grond.

 

Minsken   
meitsje de 

mienskipLyts begjinne, grut tinke



Minsken   
meitsje de 

mienskip

Minsken meitsje 
de mienskip

Inspirerende voorbeelden
Voor dit boekje zijn verschillende initiatieven 

geïnterviewd; initiatiefnemers én betrokken 

ambtenaren. Daarnaast zijn andere voorbeelden 

van burgerinitiatieven in Fryslân, opgenomen om 

zo een breed scala aan initiatieven in beeld te 

brengen.
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Doarpstún Snakkerburen

In 2001 besloten enkele vrijwilligers de voormalige kwekerij in Snakkerburen op 

te knappen en te veranderen in een gemeenschappelijke dorpstuin. Iedereen 

uit de omgeving van Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Leeuwarden kan er 

terecht. De Doarpstún is twee hectare groot en heeft fruitbomen, kassen, een 

kruiden-, vlinder-, rozen-, pompoen- en ‘smultuin’. Ook zijn er een theater, prieel 

en een kippenhok. Er is zelfs een winkel waar producten worden verkocht. 

De Doarpstún laat mensen kennismaken met het kweken van gewassen 

in combinatie met cultuur, educatie, wandelen en beleven. Er komt veel 

positieve respons op de sfeer, de grote hoeveelheid activiteiten en de inzet van 

vrijwilligers. Het project draait volledig op bijna zeventig vrijwilligers. Structurele 

financiële steun of subsidie is er niet; de opbrengst van de verkoop van 

gewassen wordt geïnvesteerd in de tuin.

Eetbare Tuinen, Makkum      

Bij wooncentrum Avondrust in Makkum is een eetbare tuin aangelegd. De 

tuin beslaat bijna 1.000 vierkante meter en is ontworpen, gerealiseerd en 

beheerd volgens de principes van permacultuur. Drie basisscholen en een 

volkstuinvereniging werken erin samen. De tuin zorgt voor sociale cohesie en 

brengt mensen bij elkaar. Naast sociale cohesie is het project bedoeld om 

mensen bewust te maken van duurzamer omgaan met de leefomgeving. 

Het idee is om in de toekomst ook openbaar groen om te toveren tot eetbare 

tuinen. “Zo kunnen op bedrijventerreinen grasvlakken beplant worden met 

bijvoorbeeld notenbomen of bessenstruiken. Daarnaast zorgt dit voor de 

eigenaar ook nog voor een kostenbesparing.”
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“Je moet niet te afhankelijk worden 
van één of twee vrijwilligers 

die de kar trekken” 
Doarpstún Snakkerburen
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Gerieflik Wenjen, Oudega (Súdwest–Fryslân)

Ouderen in Oudega kunnen met hun vragen over langer zelfstandig wonen terecht 

bij een groep vrijwilligers. Mevr. Miedema is de coördinator. Zij zorgt dat de vragen 

beantwoord worden door de juiste vrijwilliger. “Het gaat voornamelijk om vragen over 

vervoer. Soms moeten ouderen op korte termijn naar het ziekenhuis. Ik zorg ervoor 

dat er op het afgesproken tijdstip iemand komt om de ouderen te brengen. Oudega 

ligt op een redelijke afstand van andere kernen, dus het draait voornamelijk om 

autovervoer… Het aantal mensen dat er gebruik van maakt, is wisselend; het zijn geen 

grote aantallen”. Naast vervoer gaat het ook om voorlezen, boeken ruilen, wassen 

en nog vele andere activiteiten. Het initiatief Gerieflik Wenjen is niet nieuw. Inmiddels 

bestaat het al ongeveer 20 jaar. Destijds is aan de dorpsbewoners gevraagd waaraan 

ze behoefte hebben in het dorp. Zo is dit initiatief ontstaan.

‘It Hofke’, Oudega (Súdwest–Fryslân)

In Oudega (Súdwest-Fryslân) komt tijdens het gesprek met ‘Gerieflik Wenjen’ nog 

een burgerinitiatief ter sprake. Aan het woord is mevrouw Walinga; bewoner en 

initiatiefneemster van ‘It Hofke’. It Hofke is een woonvoorziening, midden in het dorp, 

bestaande uit zeven woningen en een activiteitencentrum. Oorspronkelijk was het 

bedoeld voor oudere echtparen. De realisatie ging niet zonder slag of stoot. “Ik bin 

wolris thús kaam yn triennen, jankend.” Waar de bewoners woningen willen realiseren 

in de kern van het dorp denkt de gemeente aan een nieuwbouwlocatie aan de rand. 

Veel discussie volgt. Uiteindelijk zit er zeven jaar tussen de ontwikkeling van het idee 

en de oplevering. Vooraf was er veel belangstelling onder potentiële bewoners. Maar 

na de oplevering bleef het angstvallig stil. Het heeft lange tijd leeggestaan. Inmiddels 

is het een succes en is er een wachtlijst ontstaan. De gemiddelde leeftijd van de 

bewoners is 82 jaar. ‘It Hofke’ staat hoog in aanzien en er zijn plannen voor uitbreiding 

(Vereniging Dorpsbelang Oudega-Idzega-Sandfirden). Zonder het enthousiasme en 

doorzettingsvermogen van enkele dorpsbewoners zou ‘It Hofke’ er nooit zijn geweest. 

In ieder geval niet op de huidige locatie.
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“Jo binne allinne ferantwurding ferskuldige oan 
elkoar, net oan in oar. Dat is wol sa noflik. 

Hoe lytser it is, hoe better it giet.” 
Gerieflik Wenjen Oudega (Súdwest-Fryslân)
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Buurtbus Oosterwolde 

De Buurtbus Oosterwolde is een vreemde eend in de bijt. Dat wil zeggen, het is 

niet een ‘echt’ burgerinitiatief. Het initiatief is afkomstig van zowel de overheid 

als burgers. Maar juist de langdurige samenwerking tussen beide partijen maakt 

dit initiatief zo interessant. Wat kunnen partijen van elkaar leren? Plaatselijke 

Belang, gemeente, provincie en vervoerder richtten in 1985 de Buurtbus op. 

Met als doel de ‘buitendorpen’ te ontsluiten waar geen Openbaar Vervoer is. 

De chauffeurs op de bussen zijn vrijwilligers. “Qbuzz is de vervoerder in de 

regio. Zij zorgt voor een kleine bus en een dienstregeling. De verkoop van de 

kaarten gaat via de vrijwillige chauffeurs. Wij zijn eigenlijk een reguliere lijndienst 

die aansluit op de bussen in Oosterwolde.”

De Plusbus 

De Plusbus is een vervoersinitiatief voor sociale en culturele uitstapjes. Het 

project is bedoeld voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die 

minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, en voor 

mensen van alle leeftijden met een beperking. Zij worden met de Plusbus 

vervoerd van deur tot deur naar de stations en verzorgings-, verpleeg- en 

ziekenhuizen in hoofdzakelijk Heerenveen en Drachten. De Plusbus is gestart in 

2004 en mag inmiddels rekenen op 950 gebruikers die jaarlijks 10 euro betalen 

en een ritprijs per kilometer. Op dit moment heeft de Plusbus drie bussen 

waarvan twee met een liftinstallatie voor het rolstoelvervoer. Het project wordt 

volledig gerund door vrijwilligers, waaronder een drie- tot vijfkoppig bestuur, 

zeven overige vrijwilligers en ongeveer 45 chauffeurs.
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“Betrek de vrijwilligers bij de organisatie. 
Bijvoorbeeld, als er een nieuwe bus wordt aan-

geschaft, laat de chauffeurs meepraten!”
De Plusbus Opsterland
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Windmolen Dearsum 

Op eigen initiatief van het dorp zijn in Dearsum in de jaren ’80 een 

windmolen en een mestvergister geplaatst. “Aanleiding voor het project was 

dorpsvernieuwing. Wij kwamen er al snel achter dat Dearsum achter het 

net zou vissen bij het aansluiten op de riolering.” De discussie die daardoor 

ontstond, zorgde voor nieuwe ideeën in het dorp. “Het idee was om Dearsum 

helemaal los van het energienet te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt om dit voor 

70% voor elkaar te krijgen. De windmolen levert bij genoeg wind stroom voor 

het gehele dorp.” 

Stichting MAST 

Waar fossiele energie steeds schaarser wordt, is er wind in overvloed in Tzum. 

Stichting MAST maakt hier sinds 1993 van de nood een deugd door duurzame 

windenergie op te wekken voor de eigen dorpsbewoners. Het initiatief, gestart 

door Dorpsbelang Tzum, gaat verder dan het beheren en exploiteren van 

de eigen windturbine. Stichting MAST stimuleert het gebruik van duurzame 

energiebronnen en werkt actief aan een schoon, leefbaar milieu. Zo wordt uit 

een deel van de exploitatieopbrengsten subsidie gegeven aan dorpsbewoners 

die hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, 

hoogrendementglas en isolatie. Ook worden de opbrengsten besteed aan 

het dorpsleven in Tzum, in het bijzonder aan sociaal-culturele activiteiten. 

Stichting MAST draait op eigen vrijwilligers c.q. dorpsbewoners. De gemeente 

ondersteunde het project door gemeentegarantie voor de bankfinanciering te 

verstrekken. De investering in de windturbine in 1993 was € 250.000,-.
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“Voorkom frustraties, zorg ervoor dat 
de verwachtingen niet té hoog zijn.”

Stichting MAST Tzum
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Duurzaam Koudum 

Duurzaam Koudum is een dorpsinitiatief bedoeld om in 2025 zoveel mogelijk 

onafhankelijk te zijn wat betreft energie, met respect voor natuur en milieu voor 

toekomstige generaties. Dit houdt in dat Koudum in principe zelf gaat voorzien 

in duurzame betaalbare energie. De afgelopen jaren zijn uiteenlopende 

projecten en acties in gang gezet. Waaronder een actie gericht op energie 

besparingen (LED-lampen) en een succesvolle zonnepanelenactie. Ook 

wordt er voorlichting gegeven over energiebesparing. Daarnaast organiseert 

Duurzaam Koudum samen met kringloopwinkel Emmaus Koudum al 

twee jaar het Repair Café Koudum. Op de agenda staan tevens een 

minizonnebootjesrace voor de eerste klas van middelbare school Bogerman 

Koudum en een groene quiz voor de twee basisscholen. Duurzaam Koudum is 

inmiddels een coöperatie - en dus een zelfstandig rechtspersoon - met ruim 

110 van de 1.000 Koudumer huishoudens als lid.

Repair Café Buitenpost

Repair Cafés zijn een groeiend fenomeen als tegenwicht tegen de 

weggooimaatschappij. Repair Café is een landelijke organisatie waarbij 

plaatselijke Repair Cafés zijn aangesloten. Zoals Repair Café Buitenpost. Op 

gezette tijden komen enkele vrijwilligers met een technische achtergrond 

bijeen in sociaal cultureel centrum It Koartling. Hier is iedereen welkom voor 

het repareren van huishoudelijke apparaten en andere spullen. De bedoeling is 

om samen met de eigenaar de reparatie te verrichten, zodat die er ook wat van 

opsteekt. Op deze manier worden mensen zich ervan bewust dat spullen vaak 

nog te repareren zijn. Repair Café Buitenpost is een particulier initiatief dat niet 

alleen inwoners trekt uit het eigen dorp maar ook uit bijvoorbeeld Twijzel en 

Harkema.
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“Een gezellige sfeer in het bestuur, bij alle 
vrijwilligers en bij de bezoekers is onmisbaar. 

Vandaar ook onze quote: De koffie staat klaar!”
Duurzaam Koudum
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Dorps Ontwikkeling Maatschappij (DOM) Dongeradeel

Dongeradeel krimpt. Gevaar van leegstand en verpaupering in de historische 

dorpskernen van Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat ligt op 

de loer. In elk van de genoemde dorpen is daarom een DOM opgericht met 

daarin dorpsbewoners en een adviseur. Het doel is behoud en versterking 

van aantrekkelijke, duurzame woonmilieus in en rond de beschermde 

dorpsgezichten. Hier moeten weer dynamische gebieden ontstaan die kunnen 

meegroeien met de eisen van deze tijd. En waar het prettig wonen, werken en 

verblijven is. Het project richt zich primair op de particuliere woningvoorraad, 

maar ook op overige gebouwen, de sociale omgeving en openbare/private 

ruimte en de dorpseconomie. Met vier stimuleringsregelingen worden 

bewoners en andere initiatiefnemers door de eigen inwoners aangezet om 

projecten te starten. Dit betreft private woningaanzicht projecten, private 

meer ingrijpende projecten gericht op betere gebruikswaarde van de 

woning, publieke projecten in de openbare ruimte en een kansenpot voor 

meer sociale investeringen. De inwoners slagen erin om zelf de regie in de 

dorpsontwikkelingen succesvol ter hand te nemen en in samenwerking met de 

gemeente tot uitvoer te brengen. Anno 2015 zijn de subsidiebudgetten voor de 

woningaanzichten bijna op. Er wordt gezocht naar aanvullende middelen.

Minsken   
meitsje de 

mienskipMinsken meitsje de mienskip

Leefbaarheid



“Dat de subsidiepot voor particulieren nu al 
leeg is geeft aan dat het project een succes is”
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DOM Ee



Minsken   
meitsje de 

mienskip

Kinderkledingbank Midden-Friesland

Armoede is overal, ook in Friesland. In 2008 begonnen enkele initiatiefnemers 

daarom de Kinderkledingbank Midden-Friesland. Vanuit huis, in een 

slaapkamer. Al snel werd de slaapkamer te klein en na enkele verhuizingen en 

uitbreidingen is de Kinderkledingbank nu gevestigd in Grou. Van hieruit bieden 

vier vrijwilligers de helpende hand aan ongeveer  100 gezinnen. Ouders uit 

gezinnen beneden de armoedegrens kunnen voor hun baby’s en kinderen 

langskomen voor gratis kleding, speelgoed en spullen voor de babyuitzet. Om 

in aanmerking te komen, is een doorverwijsbrief nodig van een hulpverlenende 

instantie. De huisvesting van de Kledingbank wordt verzorgd door de 

woningstichting. Ook is er steun van verschillende bedrijven en particulieren die 

naast kleding en speelgoed ook eten en andere dingen afstaan. Bijvoorbeeld 

om activiteiten te kunnen organiseren voor kinderen uit minimagezinnen. 
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Armoede



“ Vaak wordt gevraagd:  
‘mogen we dit allemaal gratis meenemen?”

Kinderkledingbank Midden-Friesland
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Nije ideeën, 
nije lûden?

Achtergrondinformatie
“Kansen grijpen door ruimte te bieden”. Zo luidt 

het motto van het coalitieakkoord 2015 – 2019 

van de provincie Fryslân. De coalitie wil zoveel 

mogelijk uitgaan van de eigen kracht van de 

Friese dorpen, wijken, bedrijven en burgers. 

Eigen ideeën, initiatieven, ondernemerschap en 

samenwerken staan daarbij centraal. Dezelfde 

kernwoorden staan centraal in het bidbook 

van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 

2018. Hoofdthema is de ‘iepen mienskip’. En die 

functioneert voor een belangrijk deel dankzij 

participatie, interactie en synergie. Een overheid 

of organisatie die plannen maakt en pas veel later 

de burgers erbij betrekt? Die tijd is voorbij. Kansen 

grijpen, gebeurt van onderop. Door de burgers 

zelf. Onder meer via gezamenlijke initiatieven.
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Wat is burgerparticipatie?

Meedenken over wat er in de 

leefomgeving gebeurt. En daar ook 

echt invloed op hebben. Dat is wat we 

verstaan onder burgerparticipatie. Sinds 

de jaren ’70 kennen we drie generaties 

van burgerparticipatie. De 1e generatie 

gaat over het wettelijke recht op inspraak. 

In de jaren ’80 ontstond de 2e generatie, 

ook wel de ‘interactieve beleidsvorming’ 

genoemd. Dit hield niet alleen meer 

inspraak in nadat de plannen al gemaakt 

waren. Maar juist ook het actief betrekken 

van burgers bij de beleidsvorming. Denk 

aan de inspraakavond van de gemeente. 

En aan het formele burgerinitiatief. 

Vanaf de eeuwwisseling ontstaat de 3e 

generatie. Steeds meer ligt het initiatief bij 

de burger. En de overheid? Die neemt een 

bescheidener rol op zich. Met als credo: 

“Geef de ruimte aan de burger en faciliteer 

daar waar nodig.” 

Bron: Ministerie van BZK (2014)

1e generatie

Initiatief overheid

Burgers betrokken als 

belanghebbende

Burgers hebben recht 

op inspraak.

Vormen: ter inzage 

legging / inspraak 

conceptbesluiten

2e generatie

Initiatief overheid & 

burger

Invloed burgers 

in interactieve 

besluitvorming.

Coproductie van 

beleid: burger denkt 

én praat mee.

Vormen: 

burgerinitiatief, 

referenda, dorps-, 

wijk- en cliëntraden

3e generatie

Initiatief burger

Ideeën en voorstellen 

van burgers

Overheid biedt 

ruimte, denkt mee  

of faciliteert

Vormen: informeel 

en met gedeelde 

verantwoordelijkheid
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In dit boekje sluiten we aan bij de definitie uit het werkboek 

‘Help een burgerinitiatief!’ (2010):

“Een burgerinitiatief is een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt 

opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving.”

Deze definitie wordt in diezelfde publicatie nog op vijf punten aangescherpt:

1) Het initiatief is ontstaan uit ideële bewegingen. 

2) Het doel is maatschappelijk relevant. 

3) Een winstoogmerk ontbreekt. 

4) Het zijn burgers die het initiatief opzetten. De overheid of een maatschappelijke 

organisatie geeft hooguit een aanzet. 

5) Een formeel karakter ontbreekt. In eerste instantie zijn het één of meer burgers die 

met een idee aan de slag gaan.

Hoe kunnen professionals het best omgaan met burgerinitiatieven?  

Platform 31 beschrijft dit met het ACTIE – Instrument:

Animo:        kan ik aansluiten bij de motieven van de initiatiefnemers  

       of moet ik bijsturen?

Contacten:  kan ik gebruik maken van interne samenhang of kan ik externe banden  

       (andere bewoners en instanties) versterken?

Toerusting:  mag ik uitgaan van eigen kracht of moet ik aanreiken?

Inbedding:   moet ik uitgaan van de logica van burgers of van de logica  

       van professionele organisaties?

Empathie:    toon ik als professional betrokkenheid of dienstbaarheid?
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Colofon
“Minsken meitsje de mienskip. Succes- en 

faalfactoren van burgerinitiatieven in Fryslân” 

is een uitgave van Partoer, september 2015. 

Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt 

door de provincie Fryslân.

Auteurs:

Els Bultsma, Nyske van der Feen en Jelmer Hitzert, Partoer

Vormgeving: 

Jongens van de Jong

 

“Mienskip, kom maar op met jullie plannen! Dan zullen wij als gemeente bekijken wat wij daarin kunnen betekenen. 

Dat is op dit moment de trend. Er zijn grote veranderingen in het denken. Bijvoorbeeld bij dorpsbelangen; afgelopen vijftig 

jaar is het dorpsbelang wel enigszins in de watten gelegd. De gemeente regelt het wel, was de gedachte. Tegenwoordig 

is dat anders. Er wordt verwacht dat zij zelf met plannen komen en deze uitwerken. Onze rol is meer faciliterend. Wij zijn 

niet te beroerd om iets te doen, maar het is meer ondersteunend en eventueel met wat geld. Het initiatief, dat komt echt 

bij de mensen zelf vandaan” 

Dorpencoördinator


