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Voorwoord

Leeswijzer 

Dit is het tweede deel van de 
methodiek beschrijving Aandachts
gebieden Stellingwerven, een langdurig 
project om hardnekkige achterstands
situaties te keren. Daarin staan twee 
dorpen centraal: Oosterwolde in  
Ooststellingwerf en Noordwolde in 
Weststellingwerf. 

Waar in deel I de aanloop van het project tussen 2009 en 2011 wordt beschreven, staan in dit 
deel de mensen centraal. Wat is ieders aandeel, hoe wordt samengewerkt en welke resultaten 
levert dat op? De vorderingen, de obstakels, de processen die deel uit maken van de grote  
uitdaging in de samenwerking tussen de verschillende participanten worden gevolgd. Er is  
aandacht voor de lange zoektocht naar een nieuwe werkwijze, waarin goede ervaringen uit  
het verleden gemengd worden met de nieuwe trends. 

Er wordt beschreven wat er bij komt kijken als zoveel verschillende partijen, culturen en  
even zovele regels, met elkaar in de slag gaan om een degelijk fundament te leggen voor een 
langdurige samenwerking. Daarin benadrukken we dat kritische geluiden niet afdoen aan het 
respect voor allen die met hart en ziel hun bijdrage leveren. Het doel van dit verslag wil een 
bijdrage zijn aan het doorgeven van informatie, opdat deze ervaringen op hun beurt bouwstenen 
kunnen zijn voor soortgelijke projecten.

U aangeboden  

‘ter lering en de vermaeck’  

en vooral ter inspiratie!

Voorwoord

Voor u ligt het tweede 
deel van de methodiek
beschrijving Aandachts  
gebieden Stellingwerven. 
Werd in het eerste deel 
vooral de zoektocht van 
de gemeentelijke en  
provinciale overheid  
beschreven, in het 
tweede deel zien we 
de burgers in beeld. En 
die burgers, daar was het om te doen. 
Zij staan centraal in dit project. Wij 
zien in deze uitgave hoe gemeenten en 
maatschappelijke organisaties samen 
met inwoners van de dorpen en wijken 
projecten opzetten en uitvoeren. Soms 
gaat dat al heel goed, soms is er meer tijd 
nodig om bewoners zo ver te krijgen dat 
ze mee gaan participeren.
 
Dit project heeft een looptijd van veertien 
jaar, in een cyclus van twee keer zeven 
jaar. Het is bewust over deze lange periode 
uitgesmeerd om zo burgers de tijd te geven 
om die stap naar voren te zetten. Het  
doorbreken van een achterstandssituatie, 
die soms al generaties lang duurt, kan niet 
in drie projecten gerealiseerd worden.  
Daar is tijd voor nodig. Partoer beschrijft 
de gevolgde methodieken in deze uitgave, 
maar brengt via de nulmeting en de  
een meting de veranderingen ook cijfer-
matig in beeld. Het is goed om beide te 
doen, daarvan kunnen we leren en zien  
we tegelijkertijd ook de verschillen in  
aanpak tussen Ooststellingwerf en  
Weststellingwerf. Ook dat levert weer 

inzicht op. Tegelijkertijd zien we in onze 
samenleving de omslag van de verzeke-
ringsmaatschappij naar een maatschappij 
waarin burgers meer zelf moeten regelen 
en voor elkaar moeten zorgen. Een actueel 
thema waar burgers, maar ook overheden 
en maatschappelijke organisaties aan moe-
ten wennen. Overheden en maatschappe-
lijke organisaties krijgen een andere rol:  
meer loslaten, meer faciliterend en  
ondersteunend aan de burger. Die burger 
heeft tijd nodig om daar aan te wennen.
 
Deze methodiekbeschrijving geeft aan hoe 
bewoners, ambtenaren en professionals  
kijken naar en meedoen in de veranderingen  
die plaatsvinden door de vele verschillende 
projecten. Soms nog wat sceptisch maar 
steeds vaker enthousiast. Dat enthousiasme 
houden we vast. Tegelijkertijd is het goed 
dat we er van leren en dat we de opbrengsten 
van de projecten goed monitoren.  
Naast het vastleggen van die opbrengsten  
is het belangrijk om ook cijfermatig inzicht 
te krijgen in de veranderingen. Op die  
manier kunnen we wellicht ook het  
voorzichtige enthousiasme van de bewoners  
al terugzien.

Gedeputeerde Sietske Poepjes



INLEIDING
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Inleiding

In deel I van de methodiekbeschrijving 
van de Aandachtsgebieden Stellingwerven 
– Stelling nemen in de Stellingwerven –  
is een kort overzicht gegeven van de 
historie die geleid heeft tot de nieuwe 
aanpak die in 2009 van start ging.

De ontwikkelingen van het welzijns- en  
opbouwwerk in de vorige eeuw laat vanaf 
de jaren vijftig een enorme groei zien.  
In de jaren tachtig kwam dat tot stilstand 
en viel ook welzijn ten prooi aan markt-
denken. Onderdelen van het werkveld 
werden gesplitst en er ontstond een  
projectmatige aanpak; hulp of onder-
steuning aan (groepen) mensen moest 
steeds korter duren. Met de invoering  
van de Wet maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo) in 2007 werd die 
richting definitief ingevoerd en nu, in 2013, 
vindt er, mede door de financiële crisis, een 
ware kaalslag plaats; de verzorgingsstaat 
behoort definitief tot het verleden. 

Zoals alles kent ook deze ontwikkeling  
weer haar reactie; na kaalslag kan er  
weer opgebouwd worden. 

In 2009 ging het project Aandachts gebieden 
de Stellingwerven van start, met een 
voorlopige looptijd van veertien jaar. De 
absolute voorwaarde voor deze duur was 
een volledige en integrale samenwerking 
tussen alle partijen. 

In dit deel worden de partijen gevolgd, 
vanuit de volgende activiteiten:
•  de burger/inwoner initieert: wanneer  

kan een burger het overnemen en  
wanneer juist niet? Dit onderdeel  
in het proces wordt geïllustreerd  
door ervaringen van de betrokken 
bewoners.

•  de overheid (gemeente/provincie)  
faciliteert de initiatiefnemer;  
hoe doe je dat en op welk moment  
geef je iets uit handen? Hierin wordt  
de noodzaak van de participatie van  
de overheid belicht.

•  de professional (welzijn/woningstichting 
en dergelijke) zorgt voor vakwerk/ 
specialisme; moet je op je handen zitten, 
duwen of trekken? Is er een ander type 
professional nodig?

 

De partijen

IN DIT DEEL WORDEN DE BURGER/INWONER, DE OVERHEID EN DE  
PROFESSIONAL (WELZIJN/WONINGSTICHTING EN DERGELIJKE) GEVOLGD

Sjoerd IJdema, adviseur Partoer: “Sinds de uitgave van deel I  
in 2012 is het speelveld weer behoorlijk veranderd. Onder invloed 
van ‘de crisis’ en daarmee samenhangende beleidsveranderingen,  
veranderde de rol en opdracht aan burgers, maatschappelijke  
organisaties en beleidsmakers. 

Steeds vaker nemen gewone burgers, maar ook bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties, de verantwoordelijkheid op zich voor de vraagstukken 
in eigen buurt, wijk, dorp of stad. Er is op heel veel fronten zoveel 
expertise aanwezig bij ‘burgers’ dat zij sneller, beter en meer afgestemd 
op de omgeving kunnen handelen. Er ontstaat als het ware lokaal  
maatwerk.

De overheid wordt soms links en rechts ingehaald en moet zelf bezig  
met een inhaalslag. Daarmee wordt zichtbaar dat er een overstap op 
gang dient te komen van burgerparticipatie, waarbij de overheid de 
burger vraagt mee te doen, naar overheidsparticipatie waarbij burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties het initiatief nemen en de 
overheid vragen om mee te doen. Dit nieuwe gezichtspunt betekent  
een wezenlijke verandering in de rol en positie van de overheid.” 



1 | 
WAT DOET 

OOSTERWOLDE
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Wat doet Oosterwolde

“De burgers van onze gemeente zijn in 
principe prima in staat om hun eigen  
zaken te regelen. Daarom kiest de 
gemeente voor een faciliterende en 
ondersteunende rol.” Met die uitspraak 
definieerde de gemeentelijke overheid 
haar rol in het project.
 
Aan het begin van dit project, in de nulme-
ting van 2010, scoorde Oosterwolde als dorp 
heel laag op het onderwerp ‘Betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid medebewoners’.  
De geformuleerde ambitie en de uitkomst  
van de nulmeting lagen ver uit elkaar. Om  
die reden is er gekozen voor de inzet van  
een dorpencoördinator Marten Tel. Hij is  
bekend met de thema’s en is aan de slag 
met de essentie uit de beleids notitie van de 
gemeente uit 2010. 

Faciliteren en ondersteunen met als doelen: 
•  verbeteren communicatie tussen  

gemeente en haar inwoners;
• stimuleren eigen initiatieven inwoners;
• coördinatie inventarisatie van signalen;
•  zicht hebben op actuele zaken en  

ontwikkelingen.

Die opdracht vertaalde zich in samenwerken 
binnen de driehoek van overheid, burger en 
maatschappelijke organisatie. Het tweede 
aandachtspunt was een werkwijze te realise-
ren die voorkwam dat burgers voor de voeten 
gelopen zouden worden door professionals.
In november 2012 vertelt de dorpen-
coördinator Marten Tel, enthousiast over zijn 
rol: “De opdracht vanuit de gemeente, loopt 
tot eind 2014 en dan is er verlenging moge-

lijk. Het gaat er om regie te voeren, tenslotte 
ben ik coördinator. Dat betekent vooral men-
sen faciliteren bij de uitvoering van hun plan-
nen. Het is uitdrukkelijk een ‘aanpak met een 
gezicht’ waarmee we bouwen aan commu-
nicatie en leefbaarheid. Ik ben dat gezicht, 
met als doel dat er steeds meer bekende 
gezichten bijkomen. Een van de onderwerpen 
is het ombuigen van de beweging van burgers 
betrekken bij beleid naar beleid ontwikkelen 
vanuit burgers. Om een goede intermediair te 
zijn is het essentieel om te doen én te laten; 
er blijft spanning tussen sturen en loslaten. 
Daar moeten we met elkaar goed op passen. 
Vanuit de oude verhoudingen pak ik gemakke-
lijk iets aan dat een buurtbewoner naar mij 
toeschuift. Of omgekeerd, ik neem iets uit 
handen. Dat vraagt nog altijd oefening, van 
zowel de bewoners als de coördinator, maar 
dat geeft niets. Met elkaar in contact blijven 
is waar het op aan komt. 
Ook collega-ambtenaren gaan steeds meer 
het belang inzien van een goede en snelle 
communicatie met de burger. In veel gevallen 
word ik hierbij ingeschakeld vanwege mijn 
goede contacten met de dorpen. Een snel en 
duidelijk nee - met uitleg - is beter dan een 
aarzelend ja, dat later toch een nee blijkt te 
zijn. Dat is ook mijn belang, dus daar werk 
ik graag aan mee. De samenwerking tussen 
professionals loopt goed; het is een proces 
en elkaar waarderen is onderdeel van samen- 
werken. Als iedereen ruimte krijgt voor zijn 
‘ding’ dan komt die expertise de mensen ten 
goede. Daar gaat het om. We bekijken nu hoe 
we zaken die niet lopen of anders moeten, aan 
zullen pakken. Steeds bijstellen, ingaan op de 
ontwikkelingen. Dan blijven we vooruit gaan.”

‘  Om een goede intermediair te zijn is het 

essentieel om te doen én te laten; er blijft 

spanning tussen sturen en loslaten’ 
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In deze wijk wordt hard gewerkt aan  
‘opbouw’. Veel bewoners in het Haeren
kwartier kampen met meervoudige  
problematiek. Dat is vooral de laatste 
twintig jaar toegenomen, door uitstroom 
van inwoners die werk en een beter 
inkomen hadden en instroom van sociaal 
zwakkere mensen in de wijk. 

De renovatie in 2011 is een goede investe-
ring geweest in de ‘harde kant’. Echter,  
de problemen van de bewoners zijn nog 
dezelfde als voor de verbouwing. Wat 
betreft de omgeving gaat het over zaken als 
zwerfvuil, hondenpoep, overhangend groen, 
slecht onderhouden tuinen, karren met  
vuilnis op straat, vuilnis in tuinen, delen 
van auto’s in tuinen enzovoort. 

Daartoe worden gezamenlijke acties  
georganiseerd, maar het is niet eenvoudig 
om de bewoners in beweging te krijgen.  
Dat heeft direct te maken met de bevol-
kingsopbouw in de wijk de zelfredzaamheid 
en de bereidheid om problemen aan te 
pakken zijn klein en de noodzaak daartoe 
wordt snel op de overheid afgeschoven.
Opnieuw wordt duidelijk dat bewoners-
participatie in theorie een heel andere  
zaak is dan in de dagelijkse praktijk. 

In het verleden is ‘meedoen’ er niet  
aantrekkelijker op geworden. De structuren  
die overheden ontwikkelden waren te 
ingewikkeld. Bewoners bedankten voor 
‘inspraak’ en haakten af. Dat kwam de 
overheid soms ook goed uit; ‘geen  
oponthoud, doorwerken’. 

Een van de gevolgen daarvan toont zich  
in de moeizaamheid om mensen te  
motiveren mee te doen aan zaken die  
hun eigen leefomgeving aangaan; het  
vertrouwen in de overheid is niet erg groot.

Om dit probleem te tackelen is besloten om 
de hulp van gezinscoaches in de wijk uit te 
breiden naar ‘wijkcoaches’. Veel zorgen van 
alleenstaanden of ouderen bleven onopge-
merkt door het accent op gezinnen. Deze 
aanpak vraagt om een nog intensievere 
samenwerking tussen de sociale professio-
nals. Het Kernteam is in het leven geroepen 
om die samenwerking te borgen.  
Gezinscoaches, welzijnswerkers, de  
woningstichting, een contactpersoon vanuit 
de gemeente én leden van de bewoners-
commissie uit de wijk komen bij elkaar om 
samen op te trekken, af te stemmen en 
zicht te hebben op ieders activiteiten.  
De dorpencoördinator is in dit alles de  
spin in een behoorlijk lastig web. 

Bij de start is gebruik gemaakt van de 
expertise en inbreng van de Provincie en 
Partoer als partner voor de begeleiding. 
Op dit moment doet Oosterwolde het op 
eigen kracht en is de ondersteuning van de 
externe partners op afroep beschikbaar.

De samenstelling van de bewonerscommissie 
in het Haerenkwartier bestond lange tijd uit 
oudgedienden, aangevuld met leden die het 
al snel lieten afweten. Na veel inspanning 
onder andere door een huis-aan-huis-actie, 
is het gelukt om nieuwe mensen te vinden 
die mee wilden doen. 

Wat doet Oosterwolde

Het Haerenkwartier aan het werk 

Midden in de wijk Haerenkwartier staat op een klein pleintje, 
buurthuis het Ketelhuis. Aanwezig zijn de nieuwe voorzitter, een 
Kernteamlid en een actieve bewoner. Alle drie signaleren wat er 
gaande is in de wijk, hoeveel tijd dit in beslag neemt en dat de 
aanpak van de Aandachtsgebieden nog maar net merkbaar is.



16  | |  17

In Corry Blokzijl is de nieuwe voorzitter gevonden en daarmee is zij één van de weinige vrouwen 
die actief is in de wijk. Corry woont sinds 1982 in de wijk. Ze vindt eigenlijk haar vriend Dolf 
van de Linden meer geschikt voor het voorzitterschap. Hij kent de wijk door en door omdat hij 
vanaf het begin bij de zaken die speelden in de wijk betrokken was. De taken zijn nu wel goed 
verdeeld, want Dolf zit voor de wijk in het Kernteam en hij is de beheerder van het Ketelhuis. 
Hij vertelt dat hier, in het Haerenkwartier, alleen ‘klootjesvolk’ woont.  
Als ervaren bewoner van deze wijk schetst hij scherp waar het om gaat: 
“Het gaat de mensen hier gauw boven de pet. Als ze al meededen in de bewonerscommissie, dan 
deden ze niets; liepen alleen maar te zeggen dat ze van de bewonerscommissie waren. 
Welke verantwoordelijkheid dat betekende begrepen ze vaak niet. Terwijl er wel gepraat moet 
worden met ambtenaren en met de Provincie. De wens is er wel, maar mensen redden het niet. 
Nu we het Kernteam hebben komt er een beetje lijn in. Het gaat heel langzaam en dat komt ook 
omdat het niet de eerste keer is dat er geprobeerd wordt de zaken hier te veranderen.”

Corry vult aan:
“Het zijn grote huizen hier, maar de één na de ander woont hier alleen. Er moeten gezinnen in. 
Er zijn veel te weinig kinderen bij gekomen. Maar een normaal gezin wil hier ook niet wonen. 
Ik eerst ook niet, het stond negatief in de krant. Maar ik kreeg hier een huis toegewezen en ik 
had onderdak nodig. Eind zeventiger jaren was het een asowijk, eind jaren tachtig is er voor het 
eerst gerenoveerd. Toen was het een tijdje in orde, maar door verhuizingen, kwamen de mensen 
met problemen weer terug. Dat gaat nog steeds door. Het is echt een vuilnisbak.”

Wat doet Oosterwolde

‘ Het gaat over tellen en vertellen en vooral 

uitleggen dat er niet alleen succesverhalen 

zijn. Cijfers geven maar één deel van het  

verhaal weer’

Jurgen Dennen, sinds drie jaar bewoner van het Haerenkwartier, is aangeschoven om te vertellen 
over het moestuinproject dat net een paar weken geleden van start is gegaan. Voor-de-Wijk-
Door-de-Wijk is een project dat gestart is voor de welzijnsinstelling Scala. 
In samenwerking met dit project is Jurgen de trekker geworden om, met de bewoners, een 
lokale moestuin te realiseren op een open veldje in de wijk. Er doen ongeveer dertien mensen 
aan mee. Maar het gaat moeizaam. “Veel mensen die in de wijk komen wonen, sluiten zich niet 
aan. Er woont teveel van hetzelfde. Gordijnen blijven dicht. Je moet ook gezinnen aantrekken 
met mensen die werk hebben, dan komt er meer beweging. Teveel uitkeringstrekkers die niets 
willen. De moestuin heeft echt betrokken mensen. We hebbben via de woningstichting Actium, 
een enquête gehouden over waar behoefte aan is. Daar kwamen verschillende projecten uit en 
dit project heeft een prijs gewonnen. De financiën zijn door de gemeente bijgepast. Toen zijn 
we deur aan deur gaan vragen of ze ook echt mee wilden doen. Er is veel ja-zeggen en dan niet-
doen. Maar uiteindelijk zijn er dertien over gebleven en daar zijn ook wat kinderen bij en wat 
mensen met agrarische kennis. Ze zijn enthousiast. Het moet nog wel goed op gang komen, maar 
ik heb er wel vertrouwen in. Er is een werkgroep, dus ik hoef het niet alleen te doen.” 
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Welzijnsinstelling Scala ondersteunt  
de bewonerscommissie van het  
Haerenkwartier en dat vraagt inspanning 
en creatief denken.   

Hester Plomp, directeur en Carolina Hart, 
opbouwwerker, vertellen daarover:  
“Mensen uit deze wijk zijn niet gewend 
zelf actief te worden. Dat heeft tijd en 
begeleiding nodig en voorbeelden. Zo is 
er de wijkkrant. Zij schrijven daar zelf in 
maar dan moet er eerst een aanzet worden 
gegeven door de professional. Duurzame 
veranderingen hebben een basis in werk 
en/of andere zinvolle tijdsbesteding nodig. 
Er is veel instroom in Oosterwolde omdat 
de woningen hier goedkoop zijn. 

Mensen met veel problemen hebben  
gemiddeld maar vijf contacten in hun socia-
le netwerk; naast werk is een stevig sociaal 
netwerk van levensbelang. Als die mensen 

verdwijnen zoeken we ze op en zorgen we 
dat we erbij blijven. Soms moet je je in 
vreemde bochten wringen om iemand te 
helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld met de 
lokale bank afspraken kunnen maken over 
het beheren van leefgeld. Dat is ook een 
vorm van bemoeizorg. We hebben samen-
werking gecreëerd tussen Scala en onderne-
mers, zoals de Rabobank, de Wereldwinkel, 
de bibliotheek. Met name omdat sommige 
werkzaamheden zijn wegbezuinigd, zoals 
kinderwerk en volwassenenwerk. Om het 
financieel rond te breien worden de sociale 
professionals anders ingezet. Ze hebben 
dubbelfuncties, waardoor de lijnen kort 
zijn, maar er ook minder strakke ‘cate-
gorieën’ zijn en er ruimte ontstaat om de 
dingen te doen die passen. Daar moeten  
we dan wel goede afspraken over maken 
met de opdrachtgever, de gemeente.  
Want de uiteindelijke ‘afrekening’ moet 
wel kloppen.”

Wat doet Oosterwolde

Sjoerd IJdema: “In het voorbeeld van de moestuin wordt het dilemma van ingrijpen of loslaten 
goed zichtbaar. Het is een mooi project, er is animo voor, maar overleeft het plan de moeizaam-
heid, waarmee het tot stand komt? De hulp van professionals is er, maar op welk moment komt de 
omslag, laten die professionals los en draait het op echte zelfwerkzaamheid? Hoe zorgen we voor 
een duurzaam enthousiasme, waardoor de moestuin helemaal hun ‘kindje’ wordt?” 

Klaas Meester, die Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk coördineert, ondersteunt de werkgroep om de plannen 
te realiseren. Hij is ‘gedetacheerd’ vanuit Caparis om met mensen die niet in het reguliere werk pas-
sen, klussen te doen voor het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid. “Het is erg ingewikkeld om helder 
te krijgen wat nu wiens verantwoordelijkheid is, waar het mis gaat. Mensen wijzen naar elkaar. Het 
gaat er nu om om die knopen te ontwarren, dat vind ik leuk.” 
Klaas is enthousiast, hij heeft zelf ondervonden hoe het is om moeilijkheden te overwinnen en vooruit 
te komen en heeft begrip voor alle betrokken partijen. Hij neemt ook deel aan het Kernteam. 
“Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk kan bewoners helpen om bijvoorbeeld iets aan het onderhoud van de 
tuinen te doen. Maar er is een discussie gaande of je dit werk de bewoner uit handen moet nemen  
of dat er andere mogelijkheden zijn om iemand in beweging te krijgen. Daar moeten we het over 
hebben, anders wordt die knoop niet ontward. Gezamenlijk belang ervaren is voorwaarde, voor  
iedereen, anders komt er geen beweging. Maar daardoor liggen zaken soms tijden stil.” 

Sjoerd IJdema: “Deze situaties vragen om een andere aanpak. Want er is niets nieuws onder de 
zon. Hoe los je traagheid op, wiens ‘taak’ is het om dit op te pakken? Als mensen nog niet sterk 
genoeg zijn om een initiatief helemaal zelf te dragen, hoe zorg je er dan voor dat in zo’n  
samenwerking ieder zijn aandeel pakt en de optelling meer wordt dan de som der delen?  
Daar gaat Welzijn Nieuwe Stijl helemaal over. Er wordt overal geëxperimenteerd met nieuwe 
werk vormen waardoor we blijven leren en ontwikkelen.”

Klaas illustreert dit: “Het Kernteam is een goede club, want je hoort van iedereen die hier  
professioneel rondloopt de informatie. Aan de andere kant is het eigenlijk ook te beleidsmatig;  
de vertaling naar de werkvloer, de concrete uitvoering krijgt te weinig aandacht. Neem bijvoorbeeld 
die actie om meer doorzicht te maken naar de huizen waar veel gedeald wordt, zodat de politie 
gemakkelijker toezicht kan houden. Dat komt dan te laat op gang en dan moeten ze stoppen voor-
dat het echt klaar is vanwege de vogels, want het broedseizoen begint. Of die extra container voor 
papier die door de gemeente is bijgeplaatst. Veel huizen hebben geen ruimte voor zo’n derde bak en 
dan ontstaat daar weer overlast door. Er is nog veel meer afstemming nodig en het is belangrijk met 
elkaar te blijven praten.” Klaas lacht: “Als je informatie goed overbrengt dan kan iemand daar zelf 
mee verder. Ik houd ervan om doeners te coachen. Dat moet je even leren, maar als je hun eigen 
ervaringen gebruikt dan hebben ze het idee dat ze het zelf bedenken. En dat is belangrijk!”

‘ Een deel van dit werk wordt ook gefinancierd,  

omdat we anders teveel last hebben van de overlast’
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InleidingWat doet Oosterwolde

Uitgangspunten

Uit het verhaal van Scala komt goed naar voren dat voor dit welzijnswerk andere 
competenties nodig zijn. Het hulpverlenen is voorbij en in de huidige aanpak wordt 
de welzijnswerker geacht om te gaan met alle deelnemers aan de samenleving. Dat 
zijn zowel mensen die problemen hebben als bijvoorbeeld de lokale ondernemers. 
Het welzijnswerk van nu vraagt om een generalist met specifieke expertise en een 
basishouding waarin ondersteunen en faciliteren van de eigen regie van mensen 
centraal staan. 

Deze andere aanpak, inmiddels bekend als Welzijn Nieuwe Stijl (WNS), is in Leeu-
warden uitgewerkt tot het Project Amaryllis. In de Heechterp-Schieringen wordt 
gewerkt met een frontlijnteam vanuit de WNS gedachte. 

1.  Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop 
2.  Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk 
3.  Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen (er-op-af) 
4.  Preventie en facilitering gaan vóór hulpverlenen 
5.  Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden 
6.  Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk 
7.  Sluitende financieringssystemen 
8.  Waar nodig gebiedsgebonden en vindplaatsgericht 
9.  Afstemmen van hulp op de vraag: van eenvoudig naar complex 
10.     Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor individuele problematiek  

op alle leefgebieden. 

Deze uitgangspunten zijn gericht op de minder of niet zelfredzame burgers

De volgende projecten zijn gaande in het 
Haerenkwartier: (stand van zaken zomer 
2013)

•  Mannen 2.0 is een groep van acht  
mannen, die ontstaan is uit het project 
‘iedereen in beweging’. Deze mannen zijn 
getraind in sociale en gespreksvaardig-
heden. Zij zijn vervolgens weer op zoek 
gegaan naar andere eenzame mannen en 
hebben een maatjesproject opgezet, met 
als actie ‘elkaar groeten’ en toeleiding 
naar ‘iedereen in beweging.’ Het neemt 
veel tijd, maar het werkt toch heel  
langzaam door. 

•  Het ‘8ste Wonder’ is een initiatief van 
vrijwilliger Jurgen Dennen. Deze eigen 
stichting doet klussen voor een kleine  
bijdrage en heeft ook een sociaal aspect. 
Bijvoorbeeld een opruimdag (helpen te) 
organiseren.

•  Buurtbemiddeling is een nieuwe activi-
teit, door vrijwilligers, die getraind zijn 
door een welzijnswerker.

•  Het Friesland College verzorgt workshops 
‘Levensverhalen vertellen’. Dat levert 
voor deelnemers een vorm van blijven-
de ondersteuning op. Daarna wordt er 
voorzichtig richting vrijwilligerswerk 
gestuurd. Ieder jaar is een aantal  
uitgestroomd naar werk. Een klein  
aantal, maar de afstand tot de arbeids-
markt is enorm. Vijf van de 88 kandidaten 
betekent hier iets, want ze komen uit  
het zogenaamde ‘granieten bestand’  
van Sociale Zaken! 

•  Voor deze laatste groep is er ook ‘Ieder-
een in beweging’; gericht op activering, 
sporten met een verplichtend karakter, 
op het lokale sportveldje. Deze mensen 
zijn vaak niet gemotiveerd, hebben veel 
klachten en problemen, een lage oplei-
ding en zijn soms vereenzaamd. 

•  De wijkkrant. Dat is een succes geworden, 
waardoor de ‘makers’ nu de redactie 
vormen. Maar ondersteuning blijft nodig. 
Hoe het verder zal gaan is onbekend; de 
mensen die deelnemen komen van ver en 
het moment van loslaten luistert nauw.
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Daarnaast is gerealiseerd:

•  Het project Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk 
loopt in samenwerking met de sociale 
werkplaats van Caparis. Met de slogan 
‘Voor de wijk en Door de wijk’ wordt het 
project onder de aandacht gebracht.

 •  De fysieke leefomgeving ligt er redelijk 
netjes bij. Het wijkgebouw, het Ketelhuis 
is vernieuwd, de woningen van Actium 
zijn buitenom geverfd en er zijn  
binnen een nieuwe keuken en toiletgroep 
geplaatst. 

•  De verbindende factor in de wijk is 
de Brede School. Daardoor is het plan 
ontstaan om er een MultiFunctioneel 
Centrum (MFC) van te maken. Een extra 
‘buitenman’ via Caparis voorziet in de 
extra handen die daarvoor nodig zijn. 

•  Het oude industrieterrein Venekoten, dat 
een overloop heeft naar het Haerenkwar-
tier krijgt een kwaliteitsinjectie. Met de 
aanleg van een basketbalveldje en een 
parkachtige aanleg ontstaat er een mooie 
leefomgeving rondom het Haerenkwartier.

•  Woningstichting Actium heeft een prijs-
vraag uitgeschreven: Bouwen aan de 
Buurt. Doel is om met de bewoners het 
voorplein van het Ketelhuis op te knappen 
en op het veld naast de moestuin een 
sportplein te maken. 

•  Met welzijnsinstelling Scala is een project 
voor pubermeisjes gestart: Technika 10.  
Daar is animo voor.

 

Wat doet Oosterwolde

‘   Je moet niet het product als einddoel zien, 

maar de mens. De mens is dus eigenlijk het 

‘product’, waarin je investeert’
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Naast een fysieke renovatie begin  
2000 is er in OosterwoldeZuid meteen 
aandacht geweest voor het sociale aspect 
om de dreigende negatieve spiraal te 
doorbreken. Om het contact tussen  
de woningstichting, gemeente en de  
wijk na de renovatie te bestendigen is 
ook daarin nauw samengewerkt met  
een actief wijkbestuur.

Albert de Jong, voorzitter: “Het ging niet 
goed met de wijk. Er hing een negatieve 
sfeer doordat de woningstichting, Actium, 
de verbouwing wel aankondigde, maar 
vervolgens gebeurde er niets. Het waren 
voornamelijk huurders in deze wijk en Acti-
um ging huizen te koop zetten. Men dacht 
dat alles al beslist was door de gemeente 
en de woningstichting. Toen zijn wij met de 
woningbouwvereniging om tafel gaan zitten 
om samen te werken aan het opknappen 
van de wijk en daar bleek dat de mensen 
echt konden meepraten. Er zijn plannen 
gemaakt, huizen verkocht, zodat er ook 
koopwoningen in de wijk kwamen en er zijn 
zelfs huizen afgebroken – in goed overleg – 
door Actium. Er kwam andere bebouwing, 
hier en daar is bij een huizenblok aange-
bouwd. Deze verbouwing heeft nauwelijks 
andere mensen aangetrokken; in de  
appartementen zijn wel andere bewoners 
gekomen. Daar zaten ook nogal wat  
problemen. Dat is veranderd na de  
renovatie.”

Jan Tjassing: “Albert is er al vanaf het  
begin; er wordt wel gezegd ‘de bewoners-
commissie dat ís Albert de Jong’.  

De meesten zijn ouder, het gemiddelde is 
‘te oud”, zegt Tjassing en wijst naar zijn 
eigen grijze haar. “Langzaam komen er wat 
nieuwe en ook jongere mensen bij.”

De bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid  
is aangeschoven in het Kernteam op  
aandringen van de gemeente. Zij vindt het 
zelf niet zo nodig want zij ervaart haar wijk 
niet als een probleemgebied. Maar na de 
renovatie van Zuid was de gemeente bang 
dat de verbeteringen die waren aange-
bracht niet vastgehouden zouden kunnen 
worden, mede door hoe het eerder in het 
Haerenkwartier is gegaan. “Het Haeren-
kwartier zag er twintig jaar geleden, na de 
renovatie, heel goed uit, maar dat is in een 
paar jaar teniet gedaan. Dat heeft veel te 
maken met de toewijzing van huizen.  
Kijk, hier heb je ook wat rotte appels, 
maar veel minder dan daar. Ze willen de 
renovatie bestendigen maar dat gaat veel 
gemakkelijker want hier zijn ook eigenaren 
en daar alleen huurders. Mensen die daar 
iets willen krijgen geen kans. Er moet  
veel geld naar toe en kijk vooral achter de 
voordeur. Want de goeien verdwijnen ook.”

Wat doet Oosterwolde

Oosterwolde-Zuid

In tegenstelling tot het Haerenkwartier zijn in Zuid geen activiteiten die specifiek gericht zijn 
op het versterken van de sociale cohesie. De bewonerscommissie heeft een traditionele taakop-
vatting; er wordt nadrukkelijk gewerkt aan de publieke ruimte. Aandacht voor een thema als 
eenzame ouderen ontbreekt nog op de agenda en ook een problematisch hoekje in de wijk, het 
Tsjongerhof, wordt nog buitengesloten. Het lijkt er op dat in het Kernteam vooral aandacht is 
voor de problemen van het Haerenkwartier. Oosterwolde-Zuid lijkt wat vergeten te worden, 
terwijl er zeker steun nodig is om ook andere zaken dan het netjes houden van de wijk op de 
agenda te krijgen. 

 

Albert de Jong | voorzitter Oosterwolde-Zuid
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De combinatie van beide wijken is tot stand 
gekomen vanuit de gedachte dat Zuid kan 
bijdragen aan de opbouw in het Haeren-
kwartier. Ook in het Kernteam ligt de 
nadruk op de aanpak in het Haerenkwartier. 
De bewoners in Zuid zijn niet bang voor 
afglijden. Jan licht dat toe:
“Het is een nette wijk hier, dat is ook een 
goed voorbeeld voor de zwakkeren; eigen 
tuintjes netjes onderhouden, iedereen doet 
er aan mee. Ja, we zitten er boven op, 
maar het gaat uiteindelijk uit zichzelf. Op 
elke vergadering staat het op de agenda.”
Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk assisteert ook 
in deze buurt. Elke week besteden twee 
mensen twee uur aan opruimen en groen 
via Klaas Meester. Maar niet in de Tsjon-
gerhof, het deel waar veel leegstand is en 
problemen zijn met drugs.

“Ja, dat deel hoort ook bij deze wijk en dat 
is een probleem. Er zit ook niemand uit dat 
gedeelte in de bewonerscommissie. Maar 
je merkt of ziet er niets van, er is geen 
contact mee.”

 “De oude commissie functioneerde  
gemakkelijker, omdat het van binnen  
uit is ontstaan. Maar de gemeente streeft  
naar een verdeling van Oosterwolde in  
vier wijken en dus ook naar vier bewoners-
commissies.” De oude bewonerscommissie 
Oosterwolde-Zuid besloeg slechts een deel 
van de totale wijk Oosterwolde-Zuid. Nu is 
dat gewijzigd en is de commissie Ooster-
wolde-Zuid verantwoordelijk en aanspreek-
punt voor geheel Oosterwolde-Zuid. Het 
bestuur bestaat nu uit vijftien mensen.  
Uit het nieuwe gebied zijn vijf vertegen-
woordigers gevoegd bij de ‘oude’  
commissie Zuid. De nieuwe commissie  
heeft plannen, zoals het upgraden van  
het winkelcentrum. “Er waren wat proble-
men met vuil in het gebied van de school. 
Maar dat is inmiddels verbeterd. Jongeren 
en ondernemers zijn zeer gemotiveerd. 
Schoonhouden helpt enorm, dan is er ook 
minder neiging om rotzooi te maken. Dat 
doen we ook in samenwerking met Voor-
de-Wijk-Door-de-Wijk; het is nog nooit zo 
schoon geweest in de wijk.”

Wat doet Oosterwolde

Tegen tien uur arriveert een groepje mensen op het pleintje waaraan het Ketelhuis ligt; 
het buurthuis in de wijk Haerenkwartier. Daar wordt de twee maandelijkse vergadering van 
het Kernteam gehouden. Zowel professionals als bewoners zullen aanschuiven om elkaar te 
informeren over de stand van zaken in de wijk. 

De deur is nog op slot en na wat bellen en aanbellen blijkt dat de beheerder nog niet zover is om 
het Ketelhuis te openen en de koffie klaar te hebben. Dat gebeurt wel eens en dat hoort erbij, 
zegt Marten Tel, de dorpencoördinator die vele karren trekt. Want niet alleen Oosterwolde valt 
onder zijn werkzaamheden, maar alle dorpen in de gemeente Ooststellingwerf. En overal is wel 
wat. Maar voor de aanpak Aandachtsgebieden in de twee wijken van Oosterwolde heeft hij meer 
uren, om de integrale samenwerking in goede banen te leiden. 
De groep van zes mensen vindt deze keer onderdak bij Scala, de lokale welzijnsorganisatie, die 
een paar straten verderop is gehuisvest. 

Aanwezig zijn vertegenwoordigers van twee woningstichtingen, de welzijnsinstelling, Caparis’ 
projectleider van Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk, de politie, de gemeente en een van de twee  
bewonerscommissies. Vandaag is de vertegenwoordiger van het Haerenkwartier afwezig. 

Vergadering van het Kernteam Oosterwolde in juni 2013,  

een impressie.
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De externe deskundigen van de Provincie 
en de organisatie Partoer, die het project 
begeleiden, zijn op afroep beschikbaar om 
vanuit hun expertise mee te kijken.
Er is twee uur uitgetrokken voor de uitwis-
seling en er wordt tijd genomen voor de 
onderwerpen. De sfeer is ontspannen; de 
deelnemers kennen elkaar zo langzamer-
hand en er wordt aandachtig naar elkaar 
geluisterd en doorgevraagd. 

‘ De opdracht voor de  

Aandachtsgebieden is om 

vooral met iedereen samen  

te werken, om alle aspecten 

van de leefwereld te betrek-

ken en niet volgens de  

regels van de systeemwereld 

te werken’

•  Voor Oosterwolde-Zuid is het college 
akkoord met de plannen voor de inrich-
ting van het schoolplein als buurtplein. 
Er waren al vergevorderde mogelijkheden 
om dit snel af te werken, maar door de 
aanbestedingsregels dat er eerst drie 
offertes moeten worden gevraagd voor 
de speeltoestellen, heeft het vertraging 
opgelopen. Hopelijk komt het nog voor de 
zomervakantie in orde, want dan kan er 
optimaal gebruik van gemaakt worden.

•  Het gesprek gaat nog even door over de 
noodzaak voor jeugdactiviteiten. Als er 
geen ‘overlast-signalen’ zijn betekent  
het dan dat er geen behoefte aan 
jeugdactiviteiten is? En is voetballen  
in de wijk een vorm van overlast? Als 
mensen ergens last van hebben, is er  
dan een probleem?

•  Er wordt werk met werk gemaakt: door 
het opknappen van het oude industrie-
terrein kan het parkje in de wijk mee-
genomen worden. Uit de wijkscan blijkt 
ook dat de bewoners graag een goede 
sfeer in de wijk willen, maar het blijkt 
niet vanzelfsprekend om daarvoor zelf 
de handen uit de mouwen te steken; niet 
iedereen participeert mee.

*  Er wordt wat heen en weer gepraat over 
het opzetten van een hulpdienst en of 
daar echt behoefte aan is.

*  Door de wijkscan zijn wat rommelige  
tuinen opgemerkt. Het gesprek komt op 
een mevrouw die hulp nodig heeft om 
haar tuin goed op te ruimen. 

Wat doet Oosterwolde

Wat voorbeelden (stand van zaken zomer 2013)

Voor-de-Wijk-Door-de-Wijk heeft de hulp aangeboden. Maar iemand merkt op dat dat een vorm 
van structurele hulp is. Dát is mooi gemakkelijk voor die mevrouw. Ze moet haar eigen netwerk 
activeren en daar kan ze hulp bij krijgen. Er worden afspraken over gemaakt. Op deze manier 
wordt steeds over grenzen en begrenzen gesproken en wordt het risico van ‘shoppen’ door men-
sen die hulp nodig hebben voorkomen en omgebogen naar eigen initiatief. 

•  De speeltuin wordt deels onderhouden door de Voor-de-Wijk-door-de-Wijk, maar de  
eind verantwoordelijk voor het vervangen van bijvoorbeeld een schommel ligt bij de  
speeltuinvereniging.

•  Een festival over hergebruik van textiel was goed georganiseerd, maar trok nauwelijks publiek. 
Dat moet geëvalueerd worden. Dit festival was gebaseerd op een landelijk project, dat ver-
volgens lokaal wordt ingevuld. Het is de vraag in hoeverre dit project werkelijk aansluit bij de 
vraag en het belang van bewoners zelf. 

•  De wijkvergaderingen lopen goed; in de ene wijk wat soepeler dan in de andere wijk. Maar  
er blijft ondersteuning nodig voor de bewonerscommissies. Vooral omdat de wisseling van 
bestuursleden hoog is.

•  Maatschappelijke stages, gezinscoaches, de uitkomsten van de wijkschouw, waar te weinig 
bewoners bij aanwezig waren...

‘ In deze setting, onder de noemer Aandachtswijken, 

komt al heel veel bij elkaar en wordt de vraag van de 

één regelmatig beantwoord door de mogelijkheden van 

de ander. Toch is het al met al veel werk, neemt het 

veel tijd en gaat het vooral niet snel. Maar de weg is 

even belangrijk als het doel, voorlopig dan’
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Het project Aandachtsgebieden in Noord-
wolde wordt gedragen door de Kerngroep 
‘Bestemming Noordwolde’. Daarin zitten 
een ondernemer, een schooldirecteur, de 
gemeente, de Provincie, plaatselijk belang 
en Partoer. ‘Buitengewoon Noordwolde’ is 
één van de deelprojecten en gaat over de 
renovatie van het centrum. ‘De Buitenschil’ 
betreft de randen van het dorp; de sport-
velden, de toegangen tot het dorp, de bos-
sen en wandelpaden. In de aanpak wordt 
ingestoken op de zachte én de harde kant.

Voor de ‘harde kant’, de fysieke verande-
ringen in het dorp, is de werkgroep  
Buitengewoon Noordwolde opgericht.  
In deze groep participeren bewoners,  
ondernemers in samenwerking met een 
lokaal professioneel bureau, dat onder-
steuning biedt bij de vraag: hoe krijgt de 
samenwerking tussen burgers, overheden 
en maatschappelijke organisaties vorm?  
De gemeente tekende voor de financiering 
van deze ondersteuning. 

‘Buitengewoon Noordwolde’ buigt zich over 
een ontwerp voor de herinrichting van het 
centrum van Noordwolde. Dit dorpsproces 
wordt gekenmerkt door een bijzonde-
re, open samenwerking tussen dorp en 
gemeente. Wij zijn enthousiast om een 
bijdrage in de ontwerp-begeleiding van dit 
proces te mogen leveren.’

Hasker de Jong, ondernemer en trekker 
van de werkgroep Buitengewoon  
Noordwolde:

 ‘ Het is een puzzel van 

1000 stukjes en we zijn 

nog maar aan het begin, 

maar de fundering die in 

2009 is gelegd is goed’

Wat doet Noordwolde

Het is nog winter als Hasker de Jong, eigenaar van een supermarkt, vertelt over 
zijn trekkersrol in de werkgroep Buitengewoon Noordwolde:
“Wij vormen met een aantal sleutelfiguren in het dorp de Kerngroep, die alle 
aspecten van het dorpsproces bespreekt. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de 
fysieke leefomgeving. Veel bewoners waren eerst sceptisch over samenwerking 
tussen gemeente en ondernemers en het dorp, er was weerstand. Maar doordat 
we elkaar hebben ontmoet, hebben leren kennen, zijn de lijnen korter geworden 
en nu wordt er constructief meegedacht. Alles is minder omslachtig, we maken 
tempo en vorderingen. Dat vergroot de bereidheid en het commitment. Vooral 
de ondersteuning vanuit Bureau Hosper, dat ons begeleidt, maakt dat we bruggen 
kunnen slaan. Zij hebben ervaring met het bij elkaar brengen van verschillen van 
inzicht en dat maakt veel verschil! 
Hoewel we ons dit jaar concentreren op de herinrichting van het centrum, zorgen 
we ervoor dat we de bewoners er daadwerkelijk bij betrekken.”

 

Hasker de Jong | kernteam Noordwolde



In maart 2012 werd er een eerste Inloop
dag georganiseerd in het Vlechtwerk, het 
Multifunctionele Centrum van Noordwolde. 
Daar werd met de inwoners gepraat over 
de zaken die zij belangrijk vonden om 
aan te pakken in het centrum. Dat heeft 
een lange lijst van onderwerpen opge
leverd; de belangstelling was groot. Ook 
leden van de gemeenteraad en het college 
waren aanwezig en jongeren zijn via 
scholen benaderd om hun ideeën kenbaar 
te maken. 

“Er was veel animo om meer horeca te 
vestigen in bijvoorbeeld ‘de Tramhalte’ 
of in het nu leegstaande Vlechtmuseum, 
maar ook om de markt te verplaatsen. Het 
verbeteren van de verkeersveiligheid heeft 
veel belangstelling, waaronder het creëren 
van parkeergelegenheid en het voorkomen 
van sluipverkeer. Maar er zijn ook wensen 
voor een ontmoetingsplek in de open lucht, 
gericht op ouderen en meer groen. Naar 
aanleiding van al die ideeën is er door de 
werkgroep Buitengewoon Noordwolde een 
prioriteitenlijst gemaakt van ingrijpende 
en minder ingrijpende zaken. Er is gekozen 
voor mogelijkheden die elkaar versterken 
of anderszins in elkaars verlengde liggen. 
Dit wordt dan weer uitgewerkt in teke-
ningen door Bureau Hosper waar we mee 
samenwerken, in een conceptplan op 
cultuurhistorische basis, doorvertaald naar 
zaken die knellen in het dorp. In januari 
2013 hielden we weer een Inloopdag. 
We moeten vooral blijven praten met 
elkaar en blijven informeren wat wij als 
werkgroep doen. Wij zijn zo’n beetje de 

vooruitgeschoven post, maar dan moet je 
dus wel zorgen dat je het contact met de 
anderen niet te ver oprekt! Daarna komt 
het erop aan dat we gaan doen wat we 
zeggen!” 

 ‘Ja, we wonen hier al lang. 

We denken graag mee. De 

omgeving gaat je aan én de 

mensen van de Kerngroep 

vrágen je er nu ook naar. Dat 

is een goeie zaak’

(ouder echtpaar, woonachtig aan het Priesterbos, aanwe-

zig op de Inloopdag in Noordwolde van 17 januari 2013)

Henk Bergsma, projectleider ‘Vlechtwer-
kers’ vanuit de gemeente Weststellingwerf, 
waar het dorp Noordwolde deel van uit-
maakt: “Voor de ‘zachte kant’ wordt gekeken 
naar de inzet van sociale professionals, 
volgens het model van de gemeente Boarn-
sterhim. Zo is het project ‘Vlechtwerkers’ 
opgestart. Twee of drie professionals krijgen 
de rol van spin in het web tussen mensen 
die hulp of ondersteuning nodig hebben en 
mensen die zorg kunnen bieden. Het kan 
gaan om eenvoudige hand- en spandiensten 
en daarvoor kan misschien iemand uit het 
sociale netwerk van de hulpvrager worden 
benaderd. Maar ook voor complexere hulp 
kan de Vlechtwerker de middelaar zijn 
tussen vraag en antwoord. Het komt altijd 

neer op informatie geven en verzamelen, coördineren, verbindingen leggen en met dit alles de 
zelfredzaamheid van inwoners versterken. Het is een puzzel om al die onderdelen bij elkaar te 
brengen, maar als het eenmaal staat is het duurzaam. Een stevig vlechtwerk is dat ook.” In juni 
2013 is het project van start gegaan en werkende weg zal het vorm krijgen, samen met de andere 
zorgverleners, maar vooral met de mensen zelf.

Overzicht ten aanzien van plan van aanpak Buitengewoon 

Noordwolde na inventarisatie

Wat doet Noordwolde

Ingrijpende acties:

•  Aanleg van verblijfsplein kruising Hoofd-
straat Oost, Rotanstraat, Industriestraat. 
Hierbij tevens verplaatsen van muziek-
koepel naar verblijfsplein.

•  Jeu de boules baan, speelvoorzieningen 
verplaatsen naar Meulewiek/ Krommestede. 
Dit inrichten als speelterrein.

•  Ruimte ‘muziekkoepel’ nu inrichten als 
parkeerterrein en tevens geschikt maken 
voor de wekelijkse markt.

•  Verbeteren verbinding parkeerterreinen 
C1000 en LIDL. 

•  Aanleg parkeerterrein aan pad De Krom-
mestede achter pand Hoofdstraat West 15.

•  Herinrichten Hoofdstraat West voor twee- 
richting verkeer.

• Multifunctioneel sportveld jeugd.
•  Realiseren wandelpad tussen Stelling en 

Rotanstraat.
•  Realiseren wandelpad langs begraafplaats. 

Verbinding tussen Hoofdstraat West en 
Industrieterrein.

• Kanoroutes Noordwoldervaar. 
•  Herontwikkeling Noordzijde Hoofdstraat 

Oost (heeft wel hoogste prioriteit echter 
is nog niet duidelijk of hier subsidie voor 
aangevraagd moet worden).

• Plaatsen ondergrondse afvalcontainers.

Minder ingrijpende acties: 
•  Verwijderen bamboe bij Vlechtmuseum en 

aanhelen terrein. 
•  Verwijderen anti-parkeerpaaltjes  

bovenstreek 3 en 4.
•  Verkeershinder Haenepolle. Treffen van 

maatregelen ter voorkoming van  
sluipverkeer.

• Verbeteren bewegwijzering.
•  Verbeteren loopverbinding Venster-

school/sporthal.
• Aanpassen bushalte.
•  Opruimen gronddepot ten zuiden van de 

Duker. Afspraken maken over het gebruik 
van dit terrein. Entree dorp!

• Herinrichten vijver nabij Duker.
•  Onderhoud aan aansluiting Hellingstraat/

Industriestraat/Weemstraat.
•  Eventueel verbreden parkeerplaatsen aan 

de Hellingstraat/Weemstraat.
• Herontwikkeling Tramstation.
•  Invoeren 30 km regime voor heel  

Noordwolde.
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“We vormen een team – daar moeten we 
nog even in groeien natuurlijk, want we 
komen uit verschillende achtergronden – en 
we hebben als opdracht om (vroegtijdig) te 
onderkennen wat de behoeften en proble-
men zijn bij de inwoners. Daarin gaan we 
samenwerken met alle geledingen en we 
zijn eerst maar eens begonnen om kennis 
te maken. Dus bezoeken we de huisartsen, 
de boswachter, de scholen, de beheerder 
van het Vlechtwerk, ondernemers in het 
dorp, de verenigingen en collega-instanties 
als het CJG, de politie, het Sociaal Team en 
zijn we herkenbaar aanwezig op het Viking 
Festival. We moeten elkaar leren kennen 
en elkaar weten te vinden, dan kunnen we 
later afspraken maken over wie wat doet. 
Het is eerst goed aftasten en de weg leren 
kennen, letterlijk en figuurlijk. Het spreekt 
mij heel erg aan om de mensen vanuit 
eigen kracht te benaderen, achter de voor-
deur kijken en meer wij-gevoel tot stand te 
brengen. Maar ook verbindingen maken met 
de bewoners die actief zijn in het dorp.”

De Vlechtwerkers zullen ook gaan deelne-
men aan de vergaderingen van de Kern-
groep ‘Bestemming Noordwolde’. Hoe de 
ondernemersmentaliteit en het domein van 
het welzijnswerk elkaar kunnen versterken, 
bleek op de avond dat de kennismaking 
plaatsvond.

De Kerngroepleden waren heel enthousiast 
over de plannen van de Vlechtwerkers, het 
aantal uren en de bereikbaarheid van het 
team. Toen er gevraagd werd naar visite-
kaartjes, zodat ieder een stapeltje mee kon 

nemen en uit kon delen als dat zo uitkwam, 
viel er even een stilte. Daar was nog niet 
aan gedacht! 

Door het bijeenbrengen van de verschillende 
werkwerelden worden de vaste patronen 
zichtbaar; het welzijnswerk is niet gewend 
zich te profileren en dat is één van de 
redenen dat het werk en effect van sociale 
interventies onderbelicht blijft. De meer 
zakelijk georiënteerde groep in de samen-
leving is niet van nature geïnteresseerd in 
de ‘zachte’ kant. Daarmee blijft de  
expertise die de beide ‘sectoren’ hebben 
vaak alleen binnen het eigen domein. 
 
Door ze met elkaar in contact te brengen 
en die relatie niet vrijblijvend te maken, 
kan er uitwisseling en kruisbestuiving 
plaatsvinden.”

Wat doet Noordwolde

Geeske Visser, opbouwwerker bij Timpaan Welzijn en sinds kort Vlechtwerker 
in Noordwolde: “Wij zijn met drie vrouwen, gedetacheerd vanuit het  
Algemeen Maatschappelijk Werk, opbouwwerk en gemeente (Wmo).” 

 

Team Vlechtwerkers

Wat doet Noordwolde
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Annette Mencke is hoofd van de afdeling 
Ruimte van de gemeente Weststellingwerf 
en projectmanager van het Bestemming 
Noordwolde. In de opstartfase van het 
project had zij een specifieke rol in het 
verbinden van de afdelingen binnen  
het gemeentehuis ten behoeve van het 
project in Noordwolde.

Hoe is dat verder gegaan?
“In dit huis ontwikkelt zich het inhoudelijke 
onderlinge contact nog steeds, vooral met 
Noordwolde als ‘toverwoord.’
Er zijn natuurlijk diverse afdelingen, 
met afzonderlijke taken, werkwijzen en 
invalshoeken. Juist in een project als Be-
stemming Noordwolde is het belangrijk dat 
vanuit de diverse disciplines combinaties 
worden gemaakt en er wordt meegekeken 
door meerdere mensen vanuit verschillende 
invalshoeken. Een voorbeeld is het aanpak-
ken van de ‘kruising’ in het dorp. 
Dit is één van de prioriteiten die uit de 
discussie met het dorp in het kader van het 
deelproject Buitengewoon Noordwolde naar 
voren is gekomen. In aanleg valt een derge-
lijke actie onder de ‘harde’ sector. Intern is 
er een teamleider van de afdeling Ruimte 
verantwoordelijk voor het opstellen van be-
stek en planning. Deze teamleider overlegt 
met de teamleider Werk en Inkomen over 
‘social return’ en hoe een aanbesteding zo 
kan worden gedaan, dat er mensen uit de 
‘kaartenbak’ actief worden betrokken en 
ingezet bij het werk. De ‘harde’ onderdelen 
zijn soms gemakkelijker te onderscheiden; 
het is direct zichtbaar.  

Wij, gemeente en dorp, beschouwen de 
kruising niet alleen als doel, maar ook als 
‘vehikel’ om interne en externe samenwer-
king te bevorderen en bewoners in de voor-
bereiding en uitvoering actief te betrekken. 
Uitgangspunt is dat niet de gemeente van 
bovenaf bepaalt, maar dat ingespeeld 
wordt op en ondersteuning wordt geboden 
aan de initiatieven vanuit het dorp, via de 
Kerngroep. Op deze manier wordt optimaal 
gestuurd op samenhang tussen de harde en 
de zachte kant, waaronder inzet vanuit ‘de 
kaartenbak’, mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt.

Een ander voorbeeld is dat er in West-
stellingwerf is gekozen voor een nieuw 
‘gemeentelijke groenbedrijf’ onder de 
titel ‘Groen zelf doen’. Het groenbeheer 
zal daarbij binnen de directe aansturing 
en verantwoordelijkheid van de gemeente 
worden uitgevoerd, gebaseerd op de inzet 
van WSW’ers en zo mogelijk uitkeringsge-
rechtigden vanuit de sociale dienst. In de 
ontwikkeling van dit ‘bedrijf’ werkt een 
dwarsdoorsnede van de gemeentelijke or-
ganisatie samen.” Het blijkt dat de omvang 
van een gemeente bepalend is voor een 
dergelijke integrale aanpak. De betref-
fende mensen zitten snel aan tafel. Het 
project ‘Bestemming Noordwolde’ beslaat 
een heel dorp, waarin alle aspecten van de 
samenleving bij elkaar komen. Daardoor 
fungeert het totale dorp als een ‘casus’ 
voor het in- en doorvoeren van ontwikke-
lingen; zowel voor de bewoners, voor de 
gemeentelijke organisatie als in de samen-
werking met andere spelers. 

 

Annette Mencke | hoofd afdeling Ruimte 

Wat doet Noordwolde
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In de plannen voor de Aandachtsgebieden staat nadrukkelijk dat er een 
effect moet zijn op het gemiddelde inkomen en de werkloosheid in de beide 
dorpen en de aangewezen wijken. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren 
van recreatie en toerisme. Ook wordt er gebroed op een plan om de mensen 
met een uitkering, die nu in de sociale werkplaats werken, meer naar buiten 
te laten gaan, bijvoorbeeld in een project ‘Boerenknechten’. Dan fungeert 
de boer als werkgever, kan loondispensatie krijgen voor de werknemer en 
functioneert het boerenbedrijf als toeleiding naar de arbeidsmarkt of als 
‘leerbedrijf’.

Het nieuwe plan voor een eigen kleinschalig gemeentelijk groenbedrijf staat 
al in de grondverf. Daar zou veel tijd moeten zijn voor begeleiding van de 
mensen die er werken. Ook is er in de gemeente plaats voor meer B&B’s of 
restaurants. En bij de Spokeplas kan een outdoorcentrum komen, dat geeft 
werkgelegenheid. Voor dat alles is geld nodig, in ieder geval een soort start-
kapitaal. Volgens Ed zouden daar de provinciale Nuongelden heel goed voor 
gebruikt kunnen worden.

Wat doet Noordwolde

 

Ed Japink | projectleider 
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Ed: “Dit soort plannen heeft startgeld nodig én tijd. Het eerste plan om van het Zorgcentrum 
ook een leerwerkplek te maken, is door de landelijke ontwikkelingen rondom het thema zorg 
niet meer realiseerbaar; er komen geen locaties meer bij. Misschien is er meer kans als er gekeken 
wordt naar andere vormen van zorg aanbieden, dichter bij de inwoners zelf en in combinatie 
met andere functies. Verder is het van groot belang om de jeugd te betrekken bij ‘Buitenge-
woon Noordwolde’. Dat gaat onder andere gebeuren door het Viking Festival. Noordwolde heeft 
niets met Vikingen, maar het blijkt een 
goed plan, waar met 100 vrijwilligers aan 
gewerkt wordt. Daarnaast is het project 
Sportdorp gestart waarin sportcoaches 
werken aan het in beweging brengen  
van mensen.”

Ed: “Wat betreft de fysieke leefomgeving 
gaat het altijd om een combinatie van 
stenen en uitstraling. We hebben een MFC, 
maar het leeft niet. De wijze waarop het 
beheer wordt ingevuld is daar debet aan. Het gebouw heeft ook een dorpshuisfunctie, maar het 
is er bar ongezellig. En daar is wat aan te doen. Als de bibliotheek er in kan en het museum en 
we het gesloten karakter van het pand kunnen veranderen, dan krijgt het meer aantrekkings-
kracht. Nu is er geen synergie tussen de gebruikers van het gebouw. Dat moet er wel komen, 
maar dat is een proces. En daarin werken de ‘harde’ en ‘zachte’ thema’s samen, want als ‘de 
kruising’ wordt verbeterd, één van de prioriteiten van de Kerngroep, wordt ook de toegang naar 
het MFC verbeterd. Dat draagt dan bij aan de leefomgeving en daarmee weer aan participatie.
Dat gebeurt ook in het werk om de riolering te vervangen; met behulp van vrijwilligers en plaat-
selijke aannemers worden meteen verbeteringen aan de straten meegenomen. In het najaar van 
2013 gaat de schop in de grond.”

Stand van zaken zomer 2013: 
• Sportdorp is van start gegaan in samenwerking met Sport Fryslân.
•  Op de Inloopdag in januari is het plan om Vlechtwerkers in te zetten als sociale sleutelfiguren 

in het dorp besproken. In juni is het project Vlechtwerkers gestart.
•   In 2013 wordt de riolering vervangen in een deel van het dorp. Dan worden de plannen voor  

de herinrichting synchroon meegenomen, naast een aantal verbeteringen van het wegdek.  
De plannen zijn uitgebreid besproken met inwoners, onder andere op twee Inloopdagen.

•  Het betrekken van jongeren in dit alles staat hoog op de agenda. Een grote bamboe heg, die in 
de weg stond is inmiddels weggehaald door jongeren in samenwerking met het jongerenwerk.

‘ Het vraagt een lange 

adem om aan te  

sluiten bij de talenten 

van de bewoners’
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Dat gebeurt als beleidskeuzes goed aansluiten bij de belanghebbenden, waardoor er duurzame 
resultaten ontstaan. Het kan ook andersom: bewoners hebben een goed plan, het lukt ze  
om daar gehoor voor te vinden, met als opbrengst dat er een passender beleidskeuze wordt 
gemaakt. De uitkomst is dan dubbel positief; er is een innoverend proces gevolgd om het beste 
idee voor een vraagstuk boven tafel te krijgen. Dit wordt in de huidige terminologie ook wel 
co-creatie genoemd en dat sluit aan bij een andere positionering en rol van de overheid. 

‘ Een onderwerp waar we constant mee 

moeten experimenteren is het ombuigen 

van de beweging van burgers betrekken  

bij beleid, naar beleid ontwikkelen  

vanuit burgers’

Ter lering, burgerkracht als beweging; een tijdsbeeld

Help een burgerinitiatief! Met deze kreet werd nog maar enkele jaren geleden een boek
werk uitgebracht waarin voorbeelden van burgerparticipatie werden beschreven. Het 
boek stond vol met goede ideeën en tips om met initiatieven van burgers om te gaan. Maar 
tegelijkertijd werd duidelijk dat burgerparticipatie voor de lokale overheid als lastig werd 
ervaren, zeker als dit niet past binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders van de gemeente.
Al langer kennen we burgerparticipatie, maar steeds vaker klinkt ook de term overheids
participatie uit de verschillende gemeentehuizen in Nederland. Overheidsparticipatie is 
ruimte maken voor mensen met goede initiatieven en hen ondersteunen en faciliteren met 
uitdagend beleid. Mooi gezegd, maar dan zijn we er nog niet. Het is een proces van vallen 
en opstaan en dat ervaren de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het project 
Aandachtsgebieden.

De metafoor van de raderen 

Het is voor alle partijen experimenteren om de noodzakelijk samenwerking en de daarmee  
beoogde meerwaarde van de grond te krijgen. Maar oefening baart kunst! De metafoor van de 
raderen kan helpen bij het scheppen van een andere cultuur in samenwerken. Uit het verleden 
zijn er voorbeelden te over van de raderen, die langs elkaar heen werken. Waar beleid wringt 
met de dagelijkse praktijk, waar resultaat uitblijft ondanks grote inspanning. Het beeld van  
de botsautootjes ontstaat: iedereen stuurt, maar er is geen afstemming. Dat veroorzaakt  
soms letterlijk botsingen, maar vooral oponthoud door een gebrek aan coördinatie. Er komen 
steeds meer voorbeelden van samenwerking waar de raderen goed in elkaar grijpen en er in  
de optelling van 1 + 1 = 11 ontstaat. 

beleid
keuze

belang 
hebbenden

resultaat
&

innovatie
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‘ Gemeenten zullen zelf aan de 

bak moeten om de participerende 

burger bij te benen’

Overheidsparicipatie

Wij leven in een tijd van de wijdoenhetzelfdemocratie 
Steeds vaker wachten burgers en maatschappelijke organisaties de politieke besluitvorming niet 
meer af, maar beginnen zelf met het oplossen van maatschappelijke kwesties. Denk daarbij aan  
het onderhouden van speeltuinen, groenvoorzieningen, dorpshuizen of sportvelden. Naast de 
klassieke democratie van de stembus en politieke besluitvorming kunnen dit soort uitingen  
beschouwd worden als een wezenlijk ander soort democratie dan we tot nu toe gewend zijn.  
Wat men in eigen kring kan oplossen, hoeft dus niet via de omweg van een volksvertegenwoordiging. 
Voor de gemeente betekent dit een omwenteling in het denken over participatie. In die omwen-
teling bij de gemeente speelt een aantal belangrijke kernelementen een rol. 

Kernelementen zijn:
• Het overdragen van zeggenschap van overheid naar samenleving.
• Nieuwe verhoudingen tussen burger en overheid, neem de burger serieus.
• Toenemende mogelijkheden voor burgers om hun eigen leefomgeving te bepalen.
• Burgers die zonder overheid oplossingen tot stand brengen.
• Een overheid die loslaat, faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven in de samenleving. 
•  Een overheid die eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers stimuleert en 

tegelijkertijd de onderlinge samenwerking stimuleert.

Om op deze wijze vanuit de lokale overheid te werken met je eigen inwoners, betekent dat 
burgers zelf de maatschappelijke opgaven realiseren door eigen tijd, energie en eventueel 
financiële middelen te mobiliseren en in te zetten. Er kan ook sprake zijn van de overdracht 
van politieke zeggenschap aan burgers: zij mogen bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen, 
belangenafwegingen maken, knopen doorhaken bij belangentegenstellingen of beschikken over 
financiële middelen. 

Gemeenten zullen zelf aan de bak moeten om de participerende burger bij te benen, of liever, 
te faciliteren, stimuleren en regisseren om zo een optimaal resultaat te krijgen. 

Dat betekent dus:
•  Initiatiefnemers ondersteunen met tijd en deskundigheid uit de ambtelijke organisatie,  

dienstbaar en erbij willen zijn!
•  Een loket openstellen waar maatschappelijke initiatiefnemers ondersteuning kunnen krijgen en 

dat heel gemakkelijk te bereiken is.
• Helpen met het oplossen van belangentegenstellingen en –conflicten tussen partijen.
• Vrij beschikbare middelen verstrekken als startkapitaal.
• Alternatieve financieringswijzen en bekostigingsmodellen aandragen.
• Initiatiefnemers verder helpen door verbindingen tussen partijen te leggen.
•  Zeggenschap overdragen aan partijen bij belangrijke ontwikkelingen en projecten, vertrouwen 

geven.
• Beleid en voorzieningen voor het werven van vrijwilligers opzetten.
• Ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers daadwerkelijk stimuleren.
•  Aanbestedingsbeleid met ruimte voor meedingen door verrassende coalities ofwel ‘maatschap-

pelijk aanbesteden’.
• Wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid zoveel mogelijk flexibel toepassen.
•  Overzicht verkrijgen van initiatieven en ‘energie’ in de samenleving en deze in kaart brengen 

via ketenpartners en bewonersorganisaties.
• Een betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner zijn.
•  In de samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties actief zoeken naar win-win situaties.
•  Met gemeentelijk beleid en projecten actief aansluiting zoeken bij maatschappelijke initiatieven.

In de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf wordt, mede middels het project 
Aandachts gebieden, gewerkt aan die veranderende rol van de gemeente. Duidelijk wordt  
dat inwoners van Noordwolde en de wijken Oosterwolde-Zuid en Haerenkwartier van elkaar  
verschillen. Waar de ene burger al een idee heeft hoe een project wordt aangepakt en wordt  
uitgewerkt, moet een andere inwoner nog leren participeren. Ondernemers denken heel anders 
dan mensen die ‘druk doende zijn voor het eerst weer te leren mee te doen.’ 
De beide gemeenten zullen dan ook voortdurend moeten schakelen tussen de verschillende vormen 
van participatie en daarbij zelf, waar dat kan steeds een tandje verder terug moeten schakelen. 
Beide gemeenten laten steeds meer aan de samenleving over en erkennen daarmee dat initiatieven 
van burgers en maatschappelijke organisaties geen extraatje zijn maar uitgangspunt. 

Ter lering, burgerkracht als beweging; een tijdsbeeld
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Volgende ronde

In de Algemene Beschouwingen van 
september 2013 is voor het eerst officieel
het begrip ‘participatiesamenleving’ 
geïntroduceerd. In dit deel II van de 
methodiekbeschrijving is de overheid van 
harte uitgenodigd mee te participeren. 
Hoe dat aspect zich in het project 
Aandachtsgebieden gaat ontwikkelen zal 
zeker een belangrijk thema worden in het
volgende deel van de beschrijving.

De basis voor het langdurige project Aandachtsgebieden is nu gelegd; alle partijen die deel uit- 
maken van de samenwerking in de dorpen Oosterwolde en Noordwolde zijn bij elkaar gebracht, 
weten elkaar te vinden, zijn aan het werk. Daarom zal het volgende deel in deze reeks even op 
zich laten wachten; een proces moet ook de tijd krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, zonder 
de mensen voortdurend op de vingers te kijken. De koers is bepaald, er zijn vele beginnetjes 
gemaakt, er ligt een planning voor deelprojecten. Wat gaat er goed en wat zal er mislopen? Want 
er mogen ook dingen fout gaan en er mag bijgesteld worden. Tenslotte kenmerkt dit project zich 
door het experimentele karakter en de ruimte die er moet zijn voor andere invalshoeken vanuit 
voortschrijdend inzicht.

Inmiddels blijft de focus gericht op voortgang en vooruitgang en zodra er ‘uit het veld’ signalen  
komen dat het tijd wordt, dat er nieuwe zaken te melden zijn, dan wordt de pen weer opgepakt,  
om deel III te schrijven. Dat geeft gelegenheid om de opgedane kennis te gaan delen; uitwisseling 
van ervaringen over wat werkt en waarom. Tussen de participanten, maar ook met andere initiatieven 
die er zijn rondom mensen, dorpen en wijken die de achterstandssituatie waarin ze verkeren willen 
omzetten naar een voorsprong. Maar om processen goed te laten verlopen, moet je doen én laten. 
Dat is nodig voor groei en diepgang.

U hoort weer van ons! 

‘ Om processen goed  

te laten verlopen  

moet je doen  

én laten’
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De methodiekbeschrijving ‘Handen uit de mouwen in de Stellingwerven’ is een  
uitgave van Partoer. De beschrijving is gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân 
met medewerking van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. 

Auteur:
Ineke M. Verdoner, Heart inCompany met tekstbijdragen van Sjoerd IJdema, Partoer

Redactie:
Sjoerd IJdema en Sonja Toonstra, Partoer; Henk Rozema, Provincie Fryslân

Foto’s:
Arthur Smeets

Vormgeving:
Jongens van de Jong - Nynke Lootsma, Leeuwarden

Druk:
© 2013 Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken. Niets uit deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel  
van druk, fotokopie, microfilm, of op enige andere wijze zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming. 

Disclaimer:
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid  
betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of  
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.

Met dank aan:
Gemeente Weststellingwerf en gemeente Ooststellingwerf

Leeuwarden, november 2013

Partoer
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8901 BB Leeuwarden
T.: (058) 234 85 00
F.: (058) 234 85 01
E.:info@partoer.nl
I.: www.partoer.nl
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