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1. Inleiding 

 

In het najaar van 2013 vonden in het gemeentehuis van Achtkarspelen een aantal gesprekken plaats 

tussen de gemeente Achtkarspelen, De Friese Wouden, KEaRN Welzijn en Partoer. Daarin werd 

gesproken over de veranderingen die op de gemeente, de zorginstelling en de inwoners van de 

gemeente afkwamen. De transitie van het sociaal domein was aanstaande en deelnemers hadden 

het idee opgevat een sociaal experiment op te zetten waarin de inwoners van Buitenpost centraal 

stonden. Ingrediënten waren: 

 Demografische ontwikkelen binnen de gemeente Achtkarpelen op het gebied van vergrijzing 

en ontgroening, de bevolking zal volgens de provincie Fryslân in de toekomst gaan 

inkrimpen; 

 De transities van de Wmo en de AWBZ, verschuiving en korting van financiële middelen; 

 De verandering naar een nieuwe “doe-het-zelfmaatschappij, burgers zullen meer moeten 

gaan participeren; 

 Ontwerpen en bedenken van nieuwe zorginfrastructuren met alleen zorgprofessionals past 

niet meer in de huidige samenleving; 

 De gemeente en maatschappelijke organisaties  zullen nieuwe taken krijgen en een andere 

rol aan moeten nemen, meer faciliterend en meer kaders stellen op visie en minder sterk op 

uitvoering; 

Het sociaal experiment had als doelstelling om samen met inwoners van Buitenpost, onderzoeken of 

de terugtrekkende overheid en de terugtrekkende zorgorganisaties, burgers de mogelijkheid bieden, 

of aanzetten om zelf aan de slag te gaan met het bedenken van maatoplossingen als het gaat om 

zorg in de eigen woonomgeving. 

Met het experiment wilden de initiatiefnemers dat burgers, gemeente en de Friese Wouden hun rol 

en verantwoordelijkheden herijken in de snel veranderende maatschappij, of een aanzet daartoe 

geven.  Met het experiment wilden de initiatiefnemers onderzoeken welke ondersteuning burgers 

nodig hebben om daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen te 

nemen en zo hun burgerkracht in te zetten. Tot slot wilden de initiatiefnemers de opbrengsten van 

het experiment vastleggen in een rapportage waardoor het experiment overdraagbaar wordt. 

 

Doelgroep van het sociaal experiment waren de inwoners van Buitenpost. Buitenpost is de 

hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen, ligt tussen Groningen en Leeuwarden in en is mede 

door de goede treinverbindingen met beide provinciale hoofdsteden een typisch forensendorp 

geworden. Het inwoneraantal ligt rond 5800 en het dorp heeft met haar voorzieningen een 

regionale functie. 

 

Vanuit de stuurgroep werd een plan opgezet voor de wijze waarop de inwoners van Buitenpost hun 

verantwoordelijkheid in concrete oplossingen leren omzetten. Hoewel er steeds aandacht is voor de 

rol van de inwoners van Buitenpost en dit ook steeds verwoord werd in het projectplan kwam er 

feitelijk bij het opstellen van het plan geen inwoner aan te pas. Het plan was nodig om de 

financiering rond te krijgen zodat de verschillende partijen aan de slag konden. Een valse start 

maar nodig om te kunnen starten. 

 

Het experiment werd opgezet in partnerschap. Dit betekent dat de betrokkenen partijen allen een 

eigen investering in tijd en geld doen om het experiment te laten slagen. 

 Van zowel De Friese Wouden als de gemeente Achtkarspelen vraagt dit sociaal experiment 

zeker in de begin fase een grote betrokkenheid. Het is lastig om dat in uren te vertalen 

omdat veel van die betrokkenheid ook zit in het verder brengen van dit plan en de 

consequenties daarvan in de eigen organisatie. Daarmee worden beide organisaties verder 

geholpen in de kanteling naar een meer faciliterende organisatie met een nieuwe rol in 

regievoering voor beide organisaties. 



 Partoer brengt als provinciaal advies en onderzoeksbureau voor maatschappelijke 

ontwikkelingen kennis in op veranderingen in burger-betrokkenheid/participatie. Daarnaast 

zal Partoer zich richten op het monitoren van het proces in de ontwikkeling en de uitvoering 

met als resultaat een rapportage. 

 KEaRN brengt haar grote lokale kennis, ervaringen en netwerk in om op die wijze het 

experiment goed aan te sluiten bij inwoners van Buitenpost. Deze kennis wordt in de 

ontwikkelfase gebruikt om de rol van de burgers vast te leggen. 

 De betrokken burgers brengen eigen kennis en vaardigheden in om op die wijzen de zorg 

voor de huidige zorgvragers en de toekomstige zorgvragers te garanderen. 

 

1.1. Resume 
 

De Friese Wouden en de gemeente Achtkarspelen willen deze uitdaging oppakken. Voor betrokken  

partijen staat leren van het experiment voorop. Voor de bewoners en toekomstige inwoners gaat 

het om vragen als: “kan ik nu en in de toekomst in mijn eigen dorp nog gepaste zorg krijgen? En wat 

vind ik dan belangrijk, wat kan ik hier zelf in betekenen?”. 

 

1.2. Het plan 
 

Het plan is opgezet met een looptijd van 3 jaar. Starten in januari 2014 en stoppen in december 

2016, of eerder als dit nodig is. In de eerste fase, van januari tot juni wordt het plan verder 

ontwikkeld en vastgesteld. Daarin is dan vastgelegd welke partijen betrokken zijn en welke rol zij 

hebben in het proces, dit geldt ook voor de betrokken inwoners van Buitenpost. Tevens is de 

financiering vastgelegd in het plan. Na deze planontwikkelingsfase is KEaRN-welzijn gestart met de 

uitvoer van het project, dat vanaf het begin van de uitvoering een geheel eigen route ontwikkelde, 

afhankelijk van de input van de inwoners die betrokken werden. Er was geen uitgewerkt plan 

vooraf, er was vooral nagedacht over het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van het plan. 

De uitwerking werd samen met de inwoners opgepakt. Leidend daarin waren de uitgangspunten. Een 

van de uitgangspunten, namelijk dat Haersmahiem gesloten zou worden was al heel snel na de start 

niet meer van toepassing, Haersmahiem werd niet gesloten. 

 

Tijdens het proces is twee keer terug gekeken naar het proces, deze verslagen zijn opgenomen in 

deze rapportage. In maart 2015 wordt voor het eerst teruggekeken, in februari 2016 wordt nog een 

keer terug gekeken. 

Aan het eind van het proces in de zomer van 2016 wordt nog een keer terug gekeken en geëvalueerd 

met de stuurgroep. Op basis van deze drie momenten is deze rapportage opgesteld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Een eerste terugblik, maart 2015. 
In een project waarin burgers centraal staan en zelf het initiatief gaan nemen is een planning niet 

leidend. De processen juist in de beginfase nemen soms meer tijd dan verwacht. Aan de andere 

kant kan het proces tijdens de uitvoer van een plan juist weer heel snel lopen. Voorop blijft dat de 

burgers zoveel mogelijk zelf het heft in handen nemen. 

Bij de ontwikkeling van het globale projectplan en de stappen die daarbij zijn ondernomen is er 

feitelijk geen burger aan te pas gekomen. Deze eerste opstap fase betekende vooral draagvlak 

verkrijgen bij de betrokken partners en het inschakelen van partijen die kennis kunnen inbrengen 

bij dergelijke processen. Er is veel aandacht geschonken aan hoe het plan op te starten om het toch 

een plan van de bewoners van Buitenpost te laten zijn. Daarbij is van belang rekening te houden 

met het feit dat burgers weer andere inzichten inbrengen die leidend worden. Immers het wordt 

hun plan. 

Het plan van aanpak is door de betrokken partijen, de Friese Wouden, gemeente Achtkarspelen, 

KEaRN en Partoer vastgesteld. 

In de aanloop van het project is veel aandacht geschonken aan het in beeld brengen van de lopende 

activiteiten en ontwikkelingen in het dorp. Ook zijn de sleutelfiguren van het dorp in kaart gebracht 

en de verschillende (vrijwilligers)organisaties die werkzaam zijn in het dorp. In de zomer van 2014 

is een eerste gesprek geweest met een afvaardiging van het Plaatselijk Belang. In dit gesprek gaf 

Plaatselijk Belang aan erg blij te zijn met dit plan. In de voorgaande ledenvergadering van PB was 

gesproken over het thema zorg. Het thema leeft in het dorp bleek uit de grote belangstelling voor 

dit thema op de ledenvergadering. PB had het dorp een vervolg beloofd maar wist nog niet goed hoe 

ze dat vorm moest geven. Met dit project vielen de puzzelstukjes voor PB in elkaar.  

 

2.1. Bruisend Buitenpost 
Na de zomervakantie van 2014 is door Plaatselijk Belang een koppeling gelegd met het project 

Bruisend Buitenpost. Dit project was opgestart door het dorp Buitenpost waarbij vooral aandacht is 

voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Omdat ook dat project van start ging en 

bijeenkomsten wilde organiseren zijn beide projectinitiatieven bij elkaar gebracht. Dit betekende 

afstemmen waardoor de oorspronkelijke planning vertraging opliep. Plaatselijk Belang was daarin de 

verbindende partij en was daarmee ook leidend in de planning en organisatie van de avond met 

sleutelfiguren. 

 

Door KEaRN die het project begeleidt vanuit haar kennis als welzijnsorganisatie, is samen met de 

projectdeelnemers, aangevuld met Bruisend Buitenpost en Plaatselijk Belang een eerste avond 

voorbereid. Deze werd in januari 2015 gehouden voor sleutelfiguren uit het dorp. De sleutelfiguren 

werd gevraagd input te leveren op een aantal thema’s waaronder zorg. De uitwerking daarvan werd 

gedeeld met elkaar waarbij duidelijk werd dat een tweede avond in februari 2015 met een grotere 

groep mogelijk was. Vanuit Plaatselijk Belang en Bruisend Buitenpost werd positief gereageerd. 

Op de tweede avond werd weer via een aantal thema’s verder gewerkt aan de probleemstelling, die 

was geformuleerd als ‘hoe word ik 100 in Buitenpost?’ Een groep van ruim 30 personen hield zich 

met de uitwerking van de thema’s bezig. Daarvan was de werkgroep zorg met ruim 10 deelnemers 

erg groot. Voor de deelnemers was met name de urgentie bij dit thema hoog. 

 

Na deze bijeenkomst wordt vanuit de werkgroep zorg het thema verder uitgewerkt, in maart en 

april 2015 zijn daarvoor vervolgavonden gepland. In de werkgroep zitten inwoners uit Buitenpost die 

belangstelling hebben voor het thema, vanuit vrijwilligerswerk betrokken zijn of die door 

werkzaamheden buiten Buitenpost kennis hebben van de wereld van de zorg.  

In de uitwerking worden meegenomen vragen als: 

 Hoe maken we de woning geschikt voor thuis wonen op oudere leeftijd? 

 Welke netwerken zijn nodig en hoe versterken we deze rond oudere bewoners? 



 Welke functie heeft het Haersmahiem in de toekomst voor de inwoners van Buitenpost? 

 Welke project ideeën zijn er en kunnen bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken? 

In de tweede terugblik wordt verslag gedaan van het vervolg van het project na maart 2015. 

 

2.2. Vraagstukken halverwege het proces 
Welke teleurstellingen/hindernissen is men tegen gekomen tijdens de uitvoer van het project? 

 Het plannen van een project dat op deze wijze bij de inwoners van Buitenpost wordt neer 

gelegd is heel moeilijk in te schatten. 

 Lopende initiatieven zijn niet altijd bekend maar kunnen elkaar kruisen of zelfs in de weg 

zitten. In dit geval is gekozen voor samen oplopen en elkaar versterken. Daarmee is de 

koers van het project wat verlegd. 

Welke positieve verhalen? 

 Positief is dat het thema erg leeft bij de inwoners van Buitenpost. Een eventuele sluiting 

van Haersmahiem is nog niet echt gecommuniceerd maar toch zien de deelnemers dat het in 

de toekomst anders moet en ook anders kan. Daarmee ontstaan een enorme bevlogenheid. 

 Plaatselijk Belang was erg blij met het project, het sloot erg goed aan bij hun eigen ideeën. 

Omdat ze niet goed wisten hoe dit op te pakken kwam dit project als geroepen. 

Wordt de burger in zijn kracht gezet? 

 De groep initiatiefnemers is met een grote groep enthousiast met de vraag ‘Hoe word ik 100 

in Buitenpost?’ aan de slag zijn gegaan om hun onderdeel verder uit te werken. Daar is 

zijdelings ondersteuning bij van professionals. 

 Bij deze groep is het kwartje wel gevallen, er wordt nu gewerkt aan allerlei project ideeën 

die later door andere inwoners verder vormgegeven kunnen worden. 

Worden de resultaten behaald? 

 Na een aanvankelijke aarzeling of de inwoners het willen oppakken is er nu een goede basis 

gelegd. 

 De planning van het project is vertraagd maar deze wordt door het enthousiasme van de 

groep nu weer versneld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tweede terugkoppeling januari 2016 
 

De werkgroep zorg is na de avonden in januari en februari 2015 verder gegaan met het uitwerken 

van het thema Zorg. In maart 2016 is een avond georganiseerd om de inhoud van het cluster Zorg te 

bespreken met betrokkenen uit het dorp. Daarin werd vanuit vijf gebieden met betrekking tot zorg 

geïnventariseerd welke problemen, knelpunten en ideeën en plannen er zijn. De vijf gebieden zijn: 

intramurale zorg, extramurale zorg, aandachtspunten, randvoorwaarden en ontmoeting. De input is 

gebruikt om met de trekker van dit cluster Zorg na te denken over de te nemen stappen. In april 

2015 is er een aantal keer overleg geweest met de trekker van het cluster Zorg zoals de werkgroep 

genoemd wordt. Er wordt verder nagedacht over structuur, deelnemers en een uitwerking van de 

project ideeën die zijn aangedragen in de bijeenkomst in maart. Op 15 april 2015 is er een overleg 

geweest tussen de deelnemers in de werkgroep Zorg. In dit overleg is aan de hand van een power 

point presentatie een samenvatting en vooruitblik van het project gegeven. De aansluiting met 

Bruisend Buitenpost zorgt voor verwarring bij de deelnemers. De verwarring wordt veroorzaakt 

omdat niet duidelijk is wat de positie van dit experiment is ten opzichte van Bruisend Buitenpost en 

omgekeerd. Daarnaast is niet duidelijk wat de stand van zaken betreffende het project Bruisend 

Buitenpost is. Besloten wordt zich daar niet op te richten maar vooral focus te houden op de eigen 

werkgroep en de inhoudelijke ontwikkeling daarvan. 

 

In de uitwerking van de ideeën van de vorige bijeenkomst zijn de volgende vraagstukken leidend: 

 Hoe maken we de woning geschikt voor thuis wonen op oudere leeftijd? 

 Welke netwerken zijn nodig en hoe versterken we deze rond oudere bewoners? 

 Welke functie heeft het Haersmahiem in de toekomst voor de inwoners van Buitenpost? 

 Welke project ideeën zijn er en kunnen bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken? 

 

 
 



 
 
In juni 2015 wordt overlegd met verschillende partijen over de voortgang van het project. De 

KEaRN-ondersteuner geeft aan door een nieuwe baan niet verder te gaan en wordt vervangen door 

een collega. Voorts is in juni terug gekeken naar anderhalf jaar Sociaal Experiment Buitenpost. 

Tegelijkertijd wordt vooruit gekeken naar de volgende anderhalf jaar. De werkgroep Zorg wil graag 

verder met de plannen voor een zorg-coöperatie, zorgzaam- zelfstandig wonen, de buurthulp en de 

creatieve werkplaats. 

 

In september 2015 wordt door de nieuwe ondersteuner vanuit KEaRN het project weer opgestart 

door de organisatie van twee bijeenkomsten waarin het project verder wordt uitgewerkt. De 

bijeenkomst van 9 september 2015 wordt gebruikt om de leden weer even op de hoogte te brengen 

van de ontwikkelingen van de afgelopen zomer. Kort wordt terug geblikt op de resultaten van de 

andere clusters vanuit Bruisend Buitenpost. Het startpunt van het project wordt ingebracht om zo 

helder te maken aan welke opdracht het cluster Zorg werkt. 

Doel van het project: 

 samen met inwoners van Buitenpost, onderzoeken of de terugtrekkende overheid en de 

terugtrekkende zorgorganisaties, burgers de mogelijkheid bieden, of aanzetten om zelf aan 

de slag te gaan met het bedenken van maatoplossingen als het gaat om zorg in de eigen 

woonomgeving; 

 burgers, gemeente en de Friese Wouden herijken hun rol en verantwoordelijkheden in de 

snel veranderende maatschappij; 

 onderzoeken welke ondersteuning burgers nodig hebben om daadwerkelijk hun 

verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen te nemen en zo hun burgerkracht in 

te zetten;  

 Vastleggen van de opbrengsten van het experiment in een rapportage waardoor het 

experiment overdraagbaar is. 

Het cluster Zorg  discussieert vrijuit over het experiment, de opdracht en de te behalen 

doelstelling. Zoals ook benoemd is, is het van belang dat de burgers zelf het project inhoud gaan 

geven en niet beperkt blijven tot de uitvoering. De discussie geeft een aantal kernpunten die van 

belang zijn voor de vrijwilligers uit het dorp Buitenpost: 

 het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud. Hoe we het gaan optuigen is niet zo 

relevant;  

 de werkgroep/cluster Ontmoeting blijft apart en gaat niet samen met de werkgroep Zorg; 



 communicatie en wederkerigheid zijn de sleutelwoorden. Haal verhalen op uit Buitenpost. 

Vraag het de mensen: wat wil je graag  en wat/wie heb je daarbij nodig; 

 is het niet beter om de clustervorm los te laten en te kiezen voor een brede aanpak waarin 

communicatie (= praten met de bevolking en vragen wat zij willen en nodig hebben) 

centraal staat; 

 bruisend Buitenpost buiten dit traject laten. Wel goed contact met elkaar houden, maar al 

te veel randprojecten leiden af van de doelen zoals in de opdracht omschreven; 

 er gebeurt al heel veel in Buitenpost wat je onder ‘Zorg voor elkaar’ in brede zin zou 

kunnen plaatsen. Zorg is zeker niet alleen problematisch, maar kan meer zijn. Denk aan 

allerlei ontmoetingsactiviteiten, de bekende burenhulp, mobiliteit vergroten, 

maatjesprojecten etc.;  

 denk aan de Kerstmarkt dat elk jaar weer een groot succes is en waar actieve vrijwilligers 

mee annex zijn. Een mooi staaltje van ontmoeting. Zet daar bijvoorbeeld een Wensenboom 

(= mensenboom) bij om met de bevolking in contact te komen… 

 laat begrip Zorg en Welzijn los. Creëer een platform waar ‘je bij wilt horen’. Gebruik dat 

platform voor uitwisselen van ervaringen en ideeën. De vraag is: waar word jij warm van? 

Dus: minder nadruk op vorm, maar meer op de activiteiten/projecten; 

 laat burgers eigenaar worden van hun eigen idee en daarmee aan de slag gaan. Wat hebben 

ze daarbij nodig? 

 communiceer eerst en dan de ideeën (laten) uitwerken. Is daar een leegstaande winkel voor 

in te richten? Hoe vraag je burgers naar hun mening, hoe zet je ze aan het denken. 

 en, wie is ‘eigenaar’ van de cluster; 

 het idee ontstaat om de projectnaam Sociaal Experiment Buitenpost te veranderen in een 

meer pakkende positieve titel: Zó word ik 100…. in Buitenpost! 

De groep stelt zichzelf de vraag, hoe worden we concreet en wat pakken we op? Er liggen 

verschillende initiatieven in Buitenpost die heel goed passen bij het experiment in Buitenpost. 

 

Op 15 oktober 2015 werd het vervolg gehouden in Haersmahiem. Als centraal thema op deze avond 

stond: hoe zetten we de Buitenposter in ‘ de actieve stand’. Het project wordt omgedoopt tot Zó 

word ik 100…. in Buitenpost! 

Er worden deze avond verschillende afspraken gemaakt over participatie aan het project vanuit 

verschillende initiatieven, er worden afspraken gemaakt over communicatie en KEaRN gaat met 

bewoners in gesprek. 

 

In november komt de groep initiatiefnemers bijeen. Zij concluderen dat het project wat blijft 

hangen in vergaderen over het project en te weinig aan het doen. Door het project een korte 

periode stil te leggen, hopen de initiatiefnemers dat er in het dorp een beweging ontstaat van 

onderop en dat men zich meer gaat focussen op de bestaande en de nieuwe activiteiten die in 

Buitenpost lopen en van de grond komen. Er is nu bij veel partijen een besef dat er in Buitenpost 

iets kan gebeuren en misschien ook wel moet gebeuren. Door het nu even los te laten ontstaat 

wellicht de ruimte voor deze beweging die dan echt van onderop komt.  

 

3.1. Vraagstukken op driekwart van het proces 

Welke teleurstellingen/hindernissen is men tegen gekomen in het project? 

 Het plannen van een project dat op deze wijze bij de inwoners van Buitenpost wordt neer 

gelegd is heel moeilijk in te schatten. 

 Lopende initiatieven zijn niet altijd bekend maar kunnen elkaar kruisen of zelfs in de weg 

zitten. In dit geval is gekozen voor samen oplopen en elkaar versterken. Daarmee is de 

koers van het project wat verlegd. 

 Een projectplan dat door anderen is ontworpen, met alle goede intenties die daarbij horen, 

kan verlammend werken op de groep waarvoor het is ontworpen. 



Welke positieve verhalen? 

 Positief is dat het thema erg leeft bij de inwoners van Buitenpost. Een eventuele sluiting 

van Haersmahiem is nog niet echt gecommuniceerd maar toch zien de deelnemers dat het in 

de toekomst anders moet en ook anders kan. Daarmee ontstaan een enorme bevlogenheid. 

 Plaatselijk Belang was erg blij met het project, het sloot erg goed aan bij hun eigen ideeën. 

Omdat ze niet goed wisten hoe dit op te pakken kwam dit project als geroepen. 

 Er zijn de afgelopen 2 jaren veel initiatieven ontstaan, verschillende mensen, verschillende 

organisaties zijn met elkaar in gesprek over het onderwerp, de eigen ideeën en 

samenwerken met elkaar. 

 Men ziet dat er al heel veel gebeurd in Buitenpost. 

Wordt de burger in zijn kracht gezet? 

 De groep initiatiefnemers die de vraag ‘Zó word ik 100…. in Buitenpost!’ zijn enthousiast 

met een grote groep aan de slag gegaan om hun onderdeel verder uit te werken. Daar is 

zijdelings ondersteuning bij van professionals. 

 Bij deze groep is het kwartje wel gevallen, er wordt nu gewerkt aan allerlei project ideeën 

die later door andere inwoners verder vormgegeven kunnen worden. 

 Het proces keert soms de opbrengst, doordat meer mensen aanhaken kan het project in de 

procesfase blijven steken. Hoe zet je mensen in de eigen kracht? 

Worden de resultaten behaald? 

 Na een aanvankelijke aarzeling of de inwoners het willen oppakken is er nu een goede basis 

gelegd. 

 De planning van het project is vertraagd maar deze wordt door het enthousiasme van de 

groep nu weer versneld. 

 Doordat het project nu met meer mensen en partijen te maken krijgt stokt het proces. 

Iedereen wil zijn eigen idee toch graag behouden desnoods alleen. Door als experiment een 

pauze in te lassen kunnen de initiatieven de ruimte krijgen om zich zelf verder te 

ontwikkelen. Doen ze dat in samenhang, of naast elkaar? Blijft men in overleg of trekt men 

zich terug in de eigen vertrouwede omgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tot slot 

Nadat het project een tijd heeft stil gelegen is de stuurgroep bijeengeweest. Er is een 

slotbijeenkomst georganiseerd in mei 2016 waarin allerlei initiatieven zichzelf presenteerden in 

Buitenpost. Er gebeurt veel in Buitenpost, mensen hebben elkaar geïnformeerd en er is beweging 

ontstaan in het dorp.  

Na afloop is de stuurgroep  op 14 juni 2016 bijeengeweest om het project te evalueren.  De 

stuurgroep concludeert: 

 dat het project heeft bijgedragen aan de verbondenheid in Buitenpost; 

 dat It Koartling veel meer in de samenleving is gaan staan en veel minder aan de buitenkant 

is blijven opereren; 

 dat er veel interesse is van de bewoners voor de inhoudelijke thema’s zoals zorg op de  

jaarvergadering van Plaatselijk Belang; 

 dat sleutelfiguren in beeld zijn en met hen is gesproken  

 dat er zes clusters zijn ontstaan vanuit de bijeenkomst met Bruisend Buitenpost mar dat de 

clusters geen eigenaren hadden en dus uiteindelijk bleven hangen; 

 dat er te weinig focus was bij de clusters,  

 dat de vraag vanuit Plaatselijk Belang om te komen tot een dorpszorgcoöperatie veranderde 

in een project ‘wijlijn’ waardoor Plaatselijk Belang uiteindelijk bleef zitten met de vraag 

betreffende de dorpszorgcoöperatie; 

 dat de (vrijwillige) coördinator van Koartling heel actief is en heel veel projecten trekt en 

dat dit te kwetsbaar is; 

 dat ook de professionele partijen achterbleven in hun faciliterende rol; 

 dat communicatie erg belangrijk is; 

 dat het even duurt voordat van bovenaf ook echt van onderaf wordt; 

 dat ‘laaghangend fruit’ geplukt moet worden en als ‘trigger’ kan dienen; 

 de slotbijeenkomst een mediagebeuren was, dat door de deelnemers hoog gewaardeerd 

werd en liet zien dat er heel veel initiatieven zijn in Buitenpost die de moeite waard zijn, 

en die veel van elkaar kunnen leren. 

 

De stuurgroep heeft besloten het project te beëindigen en Buitenpost met de impulsen van de 

afgelopen twee jaar zelf het roer in handen te laten nemen en daar als organisaties te faciliteren 

waar dat nodig en zinvol is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ter lering  
Samenwerking tussen inwoners en gemeente kan mooie resultaten opleveren. Mits iedereen 

zijn/haar eigen rol vervult. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat dit inhoudt en hoe je een 

optimaal mogelijke samenwerking creëert. Samenwerking kan op twee manier tot stand komen, 

namelijk: of de gemeente neemt het initiatief, of de bewoners nemen het initiatief.  

 

5.1. Burgerinitiatief & overheidsparticipatie 
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol burgerinitiatief is: heb plezier in wat je doet. Om 

met de woorden van de Amerikaanse deskundige Jim Diers1 te spreken: "Waarom vergaderen als je 

een feestje kunt vieren?" Oftewel: het inhoudelijke doel blijft voorop staan, maar zorg er samen 

voor dat het, ondanks alle hindernissen, een prettig proces is. Daarnaast zijn de onderstaande 

uitgangspunten of houdingen van belang voor een goed verloop.  

 

Uitgangspunten gemeente: 

 Weet wat er speelt, ken de initiatieven. 

 Laat het eigenaarschap en de regie bij de initiatiefnemers. 

 Denk niet meteen: wat is de rol van de overheid? Niet elk initiatief heeft de overheid nodig. 

 Schenk vertrouwen: draag zeggenschap over, ook bij belangrijke projecten en 
ontwikkelingen. 

 Faciliteer wat, waar en wanneer dat nodig is/gevraagd wordt. 

 Zeg niet direct nee, denk mee over mogelijkheden. 

 Verbind kennis, ervaring en mankracht. 

 Geef kaders, bijvoorbeeld vanuit huidige beleid en financiën. Maar ook: welke rol kan de 
gemeente vervullen? 

 Wees bereid mee te denken over beleidsaanpassing of afwijking van regels als het 
maatschappelijk belang daarbij gebaat is en pas wet- en regelgeving flexibel toe. 

 Accepteer dat het anders kan lopen dan gewenst, zowel qua inhoud als proces en 
tijdsverloop. 

 Laat los, maar blijf betrokken. 

 Stimuleer en motiveer: erken en waardeer publiekelijk de inzet van initiatiefnemers. 

 Accepteer ongelijkheid: niet overal is men even actief, niet overal hoeft alles hetzelfde te 
verlopen of hetzelfde resultaat op te leveren (bijvoorbeeld: de ene wijk neemt het 
onderhoud van openbaar groen over en legt bloemperken aan, terwijl de andere wijk 
tevreden is met het gemeentelijk onderhoud van de grasveldjes). 

 Zorg voor een eenvoudig te bereiken aanspreekpunt, bijvoorbeeld de dorpencoördinator. 

 Help met het oplossen van belangentegenstellingen en –conflicten tussen partijen. 

 Verstrek vrij beschikbare middelen als startkapitaal en denk mee aan alternatieve 
financieringswijzen en bekostigingsmodellen. 

 Bied en stimuleer ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 

 Geef ruimte aan ‘maatschappelijk aanbesteden’. 

 Zoek met gemeentelijk beleid en projecten actief aansluiting bij maatschappelijke 
initiatieven. 

 Tenslotte, de meest belangrijke voorwaarde: wees een betrouwbare samenwerkingspartner! 
 

Competenties voor ambtenaren: 

 Combineer competenties! 

 Wees motiverend, stimulerend en activerend. 

 Wees open en verbindend, zowel intern als extern. 

 Communicatief vaardig. 

 Wees een denker en doener ineen: verder kijken dan eigen kaders en handelend optreden. 

 Laat los! 
 

Uitgangspunten inwoners: 

 Hou de regie in eigen hand, durf verantwoordelijkheid te nemen. 

                                                           
1 www.neighborpower.org 



 

 Sta open voor ideeën van anderen. 

 Zorg voor draagvlak in je dorp/wijk. 

 Betrek andere organisaties. 

 Hou de gemeente en andere betrokkenen op de hoogte, wees open. 

 Wees duidelijk in wat je wél en niet vraagt van de gemeente. 

 Ga, als je in gesprek bent met de gemeente, niet om ambtenaren heen naar het College of 
de Raad. 

 

Competenties voor inwoners: 

 Wees initiatiefrijk. 

 Wees open en verbindend: binnen en buiten eigen woonplaats. 

 Probeer om binnen én buiten kaders te denken. 

 Wees oplossingsgericht. 

 Werk samen. 

 Combineer competenties! 
 

Uitgangspunten voor maatschappelijke organisaties en bedrijven: 

 Laat eigenaarschap en regie bij de initiatiefnemers. 

 Werk samen met initiatiefnemers en andere betrokkenen. 

 Geef kaders aan vanuit je organisatie. 

 Wees bereid mee te denken. En als het maatschappelijk belang hierbij gebaat is, ook buiten 
de kaders. 

 Verbind kennis, ervaring én mankracht. 

 Accepteer dat het anders kan lopen dan gewenst, zowel qua inhoud als wat betreft proces- 
en tijdsverloop. 

 

Competenties voor medewerkers van maatschappelijke organisaties: 

 Willen samenwerken. 

 Verder kunnen kijken dan de eigen kaders. 
 

 

5.2. Interactieve beleidsvorming 
Samenwerking tussen gemeente en inwoners kan prima verlopen en mooie resultaten opleveren. 

Maar er is wel een gedegen voorbereiding nodig. Het vooraf vastleggen van afspraken en spelregels 

voorkomt teleurstelling en frustratie. Hieronder staan belangrijke aandachtspunten voor de houding 

en rol van de gemeente.  

 

 Zoek eerst uit of inwoners gemotiveerd zijn om te participeren. 

 Maak doel, inhoud en proces van het project of het nieuwe beleid duidelijk. 

 Maak duidelijk wat participatie voor zowel de inwoners als de gemeente oplevert. 

 Maak duidelijk in welke fase, op welke termijn, op welke manier inwoners kunnen 
participeren. 

 Zorg dat belanghebbenden kunnen participeren. Dat kan op vele manieren:  
o Informeer iedereen. 
o Gebruik begrijpelijke taal. 
o Geef volledige en juiste informatie. 
o Organiseer bijeenkomsten op een, zowel letterlijk als figuurlijk, laagdrempelige locatie. 
o Bied alternatieven om input te leveren. 

 Stel een medewerker aan als contactpersoon, bij voorkeur de dorpencoördinator. 

 Hou belanghebbenden op de hoogte. 

 Pas de communicatievorm aan op de doelgroep. 

 Neem alle participanten serieus: luister naar iedereen, leg alles vast en laat weten wat er 
met de inbreng is/wordt gedaan. 

 Blijf kritisch en realistisch: je kunt en mag niet alles aan de samenleving overlaten. 

 Blijf in contact met opiniemakers (denk aan Social Media). 

 Durf te experimenteren en probeer niet vooraf alle risico’s uit te sluiten. 



 

 Zoek aansluiting bij eerder gestarte of geopperde initiatieven en ideeën in de dorpen of 
wijken. 

 

Een uitgebreide checklist voor iedere stap in het proces is te vinden in de publicatie Checklist 

interactieve beleidsvorming van XPIN2.  

 

De dorpencoördinator kan de spil zijn bij iedere vorm van burgerparticipatie. Hij/zij coördineert de 

communicatie en verbindt partijen. 

 

Raadsleden vervullen vanuit hun functie meerdere rollen, ook in burgerparticipatie en interactieve 

beleidsvorming: 

 Hoogste bestuursorgaan van de gemeente, zij stellen de kaders vast. 

 Initiatiefnemer van het proces (kaderstellend). 

 Kwaliteitsbewaker van het proces (controlerend). 

 Beoordelaar van de resultaten van het proces (controlerend). 

 Bewaker van het democratisch besluitvormingsproces (volksvertegenwoordigend). 
 

In meerdere publicaties worden deze rollen vertaald naar praktijksituaties, bijvoorbeeld in ‘De raad 

en burgerparticipatie, Ieder in zijn rol en in zijn kracht’ van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken3. 
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