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INLEIDING11INLEIDING1INLEIDINGINLEIDING1INLEIDING
In het najaar van 2009 heeft Provincie Fryslân de intentie 

uitgesproken het 14-jarig project ‘Aandachtsgebieden 

Stellingwerven’ op te starten. De doelstelling is het 

verbeteren van de sociaaleconomische positie en de fysieke 

leefomgeving van inwoners van de gemeenten Ooststelling-

werf en Weststellingwerf in het algemeen en die van mensen 

in een achterstandsituatie in het bijzonder. Gedurende het 

project wordt door middel van deelprojecten toegewerkt 

naar een daling van de werkloosheid, een stijging van het 

gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie 

van inwoners in de Stellingwerven. Dit rapport presenteert 

een schets van de nulsituatie.
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Inleiding

1.1 Project Aandachtsgebieden Stellingwerven (2010-2024)

In het voorjaar van 2010 hebben Provincie Fryslân en de gemeenten Ooststellingwerf en  
Weststellingwerf het 14-jarige project verder uitgewerkt1. Er is gekozen voor het opzetten  
van deelprojecten in:
-  het dorp Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf)
-  de woonwijk Haerenkwartier in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf)
-  de woonwijk Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) 
-  het dorp Noordwolde (gemeente Weststellingwerf)

Tijdens de looptijd van het 14-jarige project 
(2010-2024) monitort en evalueert Partoer 
het gehele project en de deelprojecten. 
Concreet gaat het om het uitvoeren van een 
nulmeting aan de start, één of meerdere 
tussenevaluaties en een eindevaluatie.  
Na 2 jaar wordt een 1-meting gedaan op  
alle indicatoren. Zo wordt inzichtelijk of er 
in de algemene indicatoren wijzigingen zijn 
opgetreden ten opzichte van de nulmeting. 
En het wordt inzichtelijk wat de resultaten 
zijn binnen de projecten door scores op  
de project-specifieke indicatoren. De eind-
evaluatie zal plaatsvinden na 14 jaar. Een 
uitgebreidere beschrijving van dit onderzoek-
straject staat beschreven in de ‘Onderzoeks-
opzet Aandachtsgebieden Stellingwerven’.  

Het nu voorliggende document betreft  
de nulmeting. 

1 DS-Stik 23 maart 2010, reg.nr. 876413
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1.2 Nulmeting

1.2.1 Doelstelling

Bij de nulmeting is sprake van monitoring: het op een rij zetten van feiten en een beschrijving 
van de huidige stand van zaken op een bepaalde peildatum.

De doelstelling van de nulmeting is:

Het in kaart brengen van indicatoren die inzicht geven in de werkloos-

heid, het gemiddelde inkomen en de participatie in Noordwolde  

(gemeente Weststellingwerf), Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) 

en de woonwijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde 

(gemeente Ooststellingwerf). 

Concreet wordt er ingezoomd op de thema’s: bevolking, economische ontwikkeling, werk,  
inkomen, maatschappelijke participatie, wonen en kinderen en jongeren. De gegevens voor  
Oosterwolde, de twee woonwijken in Oosterwolde en Noordwolde zetten we af tegen het 
gemeentelijk gemiddelde (gemeente Weststellingwerf of gemeente Ooststellingwerf) en het 
gemiddelde voor de provincie Fryslân. 

In de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie die later zullen volgen, wordt een terugkoppeling 
gemaakt naar de beginsituatie in deze nulmeting. Zo kan worden vastgesteld welke ontwikkelingen 
zich voor doen. In de eindevaluatie beantwoorden we de vraag of de doelstelling van het 14-jarig 
project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ is gehaald. 
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Inleiding

Kaart 1 Oosterwolde 

Bron:  Google maps 

1.2.2 Methode

1.3 Gebiedsafbakening 

In het najaar van 2010 heeft Partoer, in afstemming met de provincie Fryslân en de gemeenten 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf, een indicatorenlijst samengesteld. Deze is te vinden in de 
‘Onderzoeksopzet Aandachtsgebieden Stellingwerven’. 
In het voorjaar en in de zomer van 2011 heeft Partoer de gegevens verzameld en geanalyseerd. 
De gegevens komen van landelijke en lokale bronnen zoals het CBS, de Jeugdmonitor Fryslân 
(Partoer), Monitor Fryslân (Partoer), en van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 
zelf. Als peildatum is gekozen voor de meest recente, beschikbare gegevens. 
De gegevens worden gepresenteerd in tabellen en figuren. Niet alle gegevens zijn beschikbaar 
tot op dorps- of wijkniveau (bijvoorbeeld beroepsbevolking en werkloosheidsuitkeringen).  
Ook de peildatum is niet overal gelijk (bijvoorbeeld bij de bevolkingsgegevens). Bij de tabellen 
staat steeds de bron, de peildatum en eventuele opmerkingen die nodig zijn om de gegevens  
op de juiste manier te interpreteren en te vergelijken. Sommige gegevens zijn niet één op één 
te vergelijken, maar geven toch een indicatie.

Deze nulmeting richt zich op Oosterwolde en de woonwijken Haerenkwartier en Oosterwolde- 
Zuid in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) en Noordwolde (gemeente Weststellingwerf). 
De onderstaande kaarten geven weer hoe deze gebieden exact zijn afgebakend.

Oosterwolde
Het dorp Oosterwolde 
(postcode 8431) ligt in 
de gemeente Ooststel-
lingwerf. Oosterwolde is 
binnen deze gemeente de 
hoofdplaats en tevens de 
grootste plaats met 9.811 
inwoners (januari 2011).  
Het Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid zijn 
exact afgebakend in  
respectievelijk kaart 2  
en kaart 3. 
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Kaart 1 Oosterwolde

Bron:  Google maps 

Kaart 2  Het Haerenkwartier, Oosterwolde

Bron:  gemeente Ooststellingwerf, bewerking Partoer

Het Haerenkwartier, Oosterwolde

Woonwijk Het Haerenkwartier heeft 171 woningen en telt 387 inwoners (januari 2011). 
Alle huizen zijn huurwoningen, die in het bezit zijn van Actium. Het gaat om woningen aan de 
straten Dwarshaer, Lage Haer, Vossehaer, Goldhaer, Ybenhaer, Hoge Haer en Venekoterweg. 
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Inleiding

Oosterwolde-Zuid, Oosterwolde

Kaart 3  Oosterwolde-Zuid, Oosterwolde 

Bron:  Google maps, bewerking Partoer

Kaart 4  Noordwolde 

Bron:  Google maps

Noordwolde

Woonwijk Oosterwolde-Zuid 
heeft 714 woningen (januari 
2011). De wijk ligt tussen de 
Molenweg, Venekoterweg en de 
N381. In het project ‘Aandachts-
gebieden Stellingwerven’ ligt de 
focus op een deel van deze wijk, 
het renovatiegebied. Het gaat 
om woningen aan de straten 
Tjongerhof, Snellingerdijk, Boek-
horsterweg, Kringgreppelstraat, 
Assessorlaan, Grietmanslaan, 
Menninge, Breikom en Dorprich-
terstraat. In deze nulmeting 
wordt echter de hele wijk  
meegenomen.

Het dorp Noordwolde (postcode 
8391) ligt in de gemeente 
Weststellingwerf en heeft 3.740 
inwoners (januari 2011). Het 
gebied wordt afgebakend als het 
gebied dat ligt in het vastgesteld 
bestemmingsplan Noordwolde 
d.d. 2 april 2007. Globaal is de 
indeling af te lezen op kaart 4, 
waarbij het gaat om de kern 
Noordwolde, exclusief Noord-
wolde-Zuid. In deze nulmeting 
is de kern Noordwolde-Zuid 
wel meegenomen omdat dit op 
postcode-niveau niet apart af te 
bakenen is. Als het wel is af te 
bakenen, wordt dit vermeld. 



Aandachtsgebieden Stellingwerven 2011 |  15





In deze nulmeting wordt eerst inzicht gegeven in bevolkings-

kenmerken en de bevolkingssamenstelling. In dit hoofdstuk 

komen de volgende indicatoren aan de orde: inwonertal, 

leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling, herkomst en 

bevolkingsprognose. Steeds worden gegevens gepresenteerd 

voor de provincie, de gemeenten Ooststellingwerf en 

Weststellingwerf en waar mogelijk over Oosterwolde (en de 

wijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid) en Noordwolde. 

BEVOLKING22BEVOLKING2BEVOLKINGBEVOLKING2BEVOLKING
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Fryslân Ooststelling
werf

Oosterwol-
de

Haeren-
kwartier

Oosterwol-
de-Zuid

Weststelling
werf

Noordwolde

Aantallen

Mannen 323.439 13.026 4.822 197  624 12.945 1.884

Vrouwen 323.843 12.978 4.990 190  597 12.901 1.873

Totaal 647.282 26.004 9.811 387 1.221 25.846 3.741

Percentage

Mannen  50,0%  50,1% 49,2%  51,0%  51,1%  50,1% 50,2%

Vrouwen  50,0%  49,9% 50,8%  49,0%  48,9%  49,9% 49,8%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron:  CBS, Monitor Fryslân, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf 

Peildatum: januari 2011

Bevolking

Tabel 2.1: Aantal inwoners en geslacht, 2011

De gemeente Ooststellingwerf telt per 1 januari 2011 26.004 inwoners en de gemeente 
Weststelling werf 25.846 inwoners. De gemeenten zijn qua inwoneraantal dus ongeveer even 
groot. In Oosterwolde woont ruim een derde van de bevolking van de gemeente Ooststellingwerf.  
In Noordwolde woont 15% van de bevolking van de gemeente Weststellingwerf. 
De verhouding mannen/vrouwen is in de gemeenten en wijken nagenoeg overal 50/50%. 

2.1 Inwonertal
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Figuur 2.1: Percentage inwoners, 65+ers, 2011

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

Bron: CBS, gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf

Figuur 2.2: Percentage inwoners van 0-14 jaar, 2011

2.2 Leeftijdsopbouw

Tabel 2.2 toont de leeftijdsopbouw van de 
gemeenten, dorpen en wijken die in dit 
onderzoek centraal staan. Wat opvalt is dat 
in de gemeenten Ooststellingwerf en West-
stellingwerf naar verhouding veel 65+ers 
wonen, respectievelijk 18,5% en 19,4% van 
de inwoners. Dit is hoger dan het Friese 
percentage van 16,9%. In de twee Stelling-
werfse gemeenten is dus meer sprake van 
vergrijzing dan gemiddeld in de provincie. 
In de dorpen Oosterwolde en Noordwolde 
zijn de percentages met respectievelijk 
18,8% en 20,7% relatief nog weer hoger dan 
in de gemeenten. Als we naar de wijken van 
Oosterwolde kijken dan valt op dat in het 
Haerenkwartier de bevolking uit opvallend 
weinig 65+ers bestaat, te weten slechts 
9,3%. Wellicht heeft dit te maken met de 
samenstelling van het type woningen in deze 
wijk. In het Haerenkwartier zijn namelijk 
bijna alleen rijwoningen te vinden. 65+ers 
bewonen vermoedelijk vaker boven- of  
benedenwoningen. 

Het percentage kinderen van 0-14 jaar in 
de totale bevolking is in de Stellingwerven 
iets lager dan het provinciale gemiddelde 
van 18%. Dit geldt met uitzondering van de 
wijk het Haerenkwartier in Oosterwolde. 
Hier is 19,9% van de inwoners jonger dan 
15 jaar. In Oosterwolde-Zuid wonen relatief 
het minste aantal kinderen van 0-14 jaar 
(15,9%).
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Bevolking

Fryslân Ooststelling  
werf

Ooster - 
wolde*

Haeren- 
kwartier**

Oosterwolde- 
Zuid

Weststelling-
Werf

Noordwolde
*

Aantallen

0-14 jaar 116.545 4.449 1.625  77  194  4.415  625

15-24 jaar  77.646 2.792 1.075  56  124  2.733  375

25–44 jaar 160.267 5.971 2.390  95  333  6.017  860

45-64 jaar 183.214 7.994 2.945 123  354  7.660 1.100

65 jaar e.o. 109.610 4.798 1.860  36  216  5.021  775

Totaal 647.282 26.004 9.880 387 1.221 25.846 3.740

Percentage

0-14 jaar  18,0%  17,1% 16,4%  19,9% 15,9%  17,1% 16,7%

15-24 jaar  12,0%  10,7% 10,9%  14,5% 10,2%  10,6% 10,0%

25-44 jaar  24,8%  23,0% 24,2%  24,5% 27,3%  23,3% 23,0%

45-64 jaar  28,3%  30,7% 29,8%  31,8% 29,0%  29,6% 29,4%

65 jaar e.o.  16,9%  18,5% 18,8%   9,3% 17,7%  19,4% 20,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Bron:  CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum  januari 2011 

*Peildatum januari 2010 

**Schatting gebaseerd op gegevens gemeente Ooststellingwerf en extrapolatie aantallen Oosterwolde

Tabel 2.2: Indeling in leeftijdsklassen, 2011
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2.3 Huishoudenssamenstelling

Tabel 2.3 geeft een overzicht van de verschillende typen huishoudens. Het aantal één-persoons-
huishoudens is in de gemeenten Ooststellingwerf (30%) en Weststellingwerf (29%) relatief lager 
dan gemiddeld in de provincie (34,6%). Voor het gemiddeld aantal éénoudergezinnen (rond 5,7%) 
zijn voor provincie en gemeenten geen verschillen te zien. Voor de dorpen Noordwolde en  
Oosterwolde zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal eenoudergezinnen.

Fryslân Ooststelling- 
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Aantallen

Huishoudens met kind,  
incl. éénoudergezinnen 

97.286 3.913 1.368 3.937 528

Waarvan huishoudens  
éénoudergezinnen

16.294 668 ? 619 ?

Huishoudens zonder kind 90.314 3.801 1.409 3.827 597

Eénpersoonshuishoudens 93.460 3.354 1.368 3.171 580

Totaal 281.060 11.180 4.145 10.935 1.705

Percentage

Huishoudens met kind, 
incl. éénoudergezinnen 

33,3% 35,0% 33,0% 36,0% 31,0%

Waarvan huishoudens 
éénoudergezinnen

5,7% 5,9% ? 5,7% ?

Huishoudens zonder kind 32,1% 34,0% 34,0% 35,0% 35,0%

Eénpersoonshuishoudens 34,6% 30,0% 33,0% 29,0% 34,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS Peildatum januari 2010

Tabel 2.3: Samenstelling huishoudens, 2010
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2  Op grond van hun sociaal-economische en –culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan door CBS tot de 

westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers 

van Japanse bedrijven met hun gezin.

Bevolking

2.4 Herkomst

Wat betreft de herkomst van inwoners is er een onderscheid te maken tussen autochtonen en  
allochtonen. Een allochtoon is volgens de definitie van het CBS een persoon van wie ten minste 
één ouder in het buitenland is geboren. Een autochtoon is een persoon van wie de beide ouders 
in Nederland zijn geboren. Bij allochtonen is er een onderscheid tussen westerse en niet- 
westerse allochtonen. Westerse allochtonen komen uit Europa (met uitzondering van Turkije, 
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan)2. Niet-westerse allochtonen komen uit Turkije of 
uit een van de landen de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (behalve Indonesië en 
Japan). In de beide Stellingwerf gemeenten wonen iets minder allochtonen dan gemiddeld in  
de provincie Fryslân. In de plaats Oosterwolde wonen echter gemiddeld iets meer allochtonen, 
hier bestaat 9,4% van de inwoners uit allochtonen. Dit komt vooral door de groep Molukkers die 
sinds de jaren vijftig hier woont. Molukkers worden tot de westerse allochtonen gerekend.  
In de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid wonen relatief veel allochtonen (15%).  
In Noordwolde zien we het laagste percentage van 6% allochtonen.

Fryslân Ooststel-
lingwerf

Ooster-
wolde

Haeren-
kwartier

Ooster-
wolde-
Zuid

Weststel-
lingwerf

Noord-
wolde

Aantallen

Autochtonen 591.901 24.324 9.080 328 1.108 24.032 3.525

Allochtonen

- westers
- niet-wes-
ters

55.381

31.724
23.657

1.680

1.170
510

945

660
285

59

28
31

179

84
95

1.814

1.052
762

225

165
60

Totaal 647.282 26.004 10.025 387 1.221 25.846 3.750

Percentage

Autochtonen  91,4%  93,5% 90,6% 84,8%  85,3%  93,0%  94,0%

Allochtonen

Westers
Niet-westers

  8,6%

4,9%
3,7%

  6,5%

4,5%
2,0%

9,4%

6,6%
2,8%

15,2%

7,2%
8,0%

 14,7% 

6,9%
7,8%

 7,0%

4,1%
2,9%

6,0%  

4,4%
1,6%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS Statline, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 
Peildatum januari 2011

Tabel 2.4: Herkomst, 2011
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2.5 Bevolkingsprognose

De verwachting is dat in de komende decennia de bevolking in aantal in beide gemeenten zal 
stabiliseren rond de 26.000 inwoners. Er komt echter een verandering in de samenstelling van 
de bevolking. Er zal een aanzienlijke vergrijzing optreden. Het aantal inwoners van 65 jaar zal 
toenemen en in de leeftijd tot 65 jaar zal het aantal inwoners afnemen. Voor Oosterwolde en 
Noordwolde zijn geen bevolkingsprognoses beschikbaar. 

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal

2010 646.305 26.235 25.781

2015 649.905 26.324 26.127

2020 653.004 26.342 26.360

2025 654.903 26.305 26.561

2030 654.083 26.214 26.495

Bron: Primus Prognose 2009 in Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum 2009

Tabel 2.5: Bevolkingsprognose, 2010-2030

Figuur 2.3: Bevolkingsprognose naar leeftijdscategrie, 2010-2030





In dit hoofdstuk staat de economische bedrijvigheid van de 

gemeenten Oost- en Weststellingwerf centraal. De stand van 

zaken rond bedrijfsvestigingen, de aanwezige bedrijfstakken 

en de werkgelegenheid naar bedrijfstak wordt beschreven. 

Verder is er aandacht voor recreatie en toerisme, een van de 

thema’s van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven.

ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING33ECONOMISCHE 3ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING3ONTWIKKELINGONTWIKKELING3ONTWIKKELING
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Bron:  Lisa Vestigingenregister in Monitor Fryslân, Partoer

Figuur 3.1

Economische ontwikkeling

3.1 Bedrijfsvestigingen

Het aantal bedrijfsvestigingen is sinds 2000 zowel in Oost- als Weststellingwerf aanzienlijk  
toegenomen (figuur 3.1). Een vestiging is een locatie van een onderneming instelling of  
zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of 
andere bedrijfsruimte) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) 
beroep wordt uitgeoefend door minimaal één werkzaam persoon. Hoogstwaarschijnlijk komt de 
stijging van het aantal vestigingen vooral door de toename van het aantal zelfstandigen zonder 
personeel (zzp). Ook landelijk en provinciaal is deze trend te zien.

Totaal aantal vestigingen, 2000-2010



2  Een ‘vestiging’ is volgens de definitie van CBS: elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of 

terreinen, benut door een bedrijf voor de uitoefening van de activiteiten. Deze definitie verschilt iets van die van Lisa uit 

paragraaf 3.1. 
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Tabel 3.1: Bedrijfsvestigingen3 per bedrijfstak, 2010 

Bron: CBS Statline 

Peildatum 1 januari 2010

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Bedrijfstakken

Landbouw/visserij 6.480 410 465

Industrie/delfstoffenwinning 2.680 85 90

Nutsbedrijven 200 0 5

Bouwnijverheid 5.245 190 260

Handel en reparatie 8.145 310 385

Vervoer, opslag en communicatie 2.235 65 60

Horeca 1.970 75 70

Financiële instellingen 580 25 15

Zakelijke dienstverlening 6.300 230 235

Openbaar bestuur en overheid 50 0 0

Onderwijs 680 25 25

Gezondheids- en welzijnszorg 2.035 80 65

Cultuur, sport en recreatie 505 15 15

Overige dienstverlening 1.705 65 75

Totaal 38.795 1.585 1.775

3.2 Bedrijfsvestigingen per bedrijfstak

Tabel 3.1 biedt een overzicht van de bedrijfsvestigingen naar bedrijfstak. De bedrijfstakken met 
de meeste vestigingen in de Stellingwerven zijn landbouw, handel en reparatie, bouwnijverheid 
en zakelijke dienstverlening. Wat opvalt in vergelijking met de gehele provincie is dat er relatief 
veel landbouwbedrijven zijn, ruim een kwart van alle bedrijven in beide gemeenten. 
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Bron:  Lisa Vestigingenregister in Monitor Fryslân, Partoer

Figuur 3.2

3.3 Werkgelegenheid

3.4 Werkgelegenheid per sector

Sinds 2000 is het aantal banen toegenomen van 7.900 tot bijna 9.000 in Ooststellingwerf en in 
Weststellingwerf van 8.500 banen in 2000 tot 9.200 in 2010. In de periode 2002 tot 2005 was er 
een aanzienlijke daling van het aantal banen, met name in Weststellingwerf. Onder andere de 
sluiting van een asielzoekerscentrum en de verhuizing van een transportbedrijf naar een andere 
gemeente lijken hier debet aan. Vanaf 2006 neemt het aantal banen weer toe (figuur 3.2). 

De werkgelegenheid in de Stellingwerven kan gekarakteriseerd worden als tamelijk  
traditioneel. Landbouw, industrie en handel en reparatie zijn belangrijke sectoren wat betreft 
de werkgelegenheid. De werkgelegenheid in deze sectoren is met 12% in Ooststellingwerf en 
13% in Weststellingwerf in deze gemeenten relatief hoger dan provinciaal (6%).  
De dienstensector biedt relatief minder werkgelegenheid dan provinciaal (tabel 3.2).

Economische ontwikkeling

Totaal aantal banen, 2000-2010



2 Het gaat hier om banen van minimaal 15 uur per week.
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Bron:  CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum  januari 2011

Tabel 3.2: Werkgelegenheid per sector4, 2010

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantallen 

Landbouw/visserij 13.547 820 942

Industrie/delfstoffenwinning 34.482 1.150 1.280

Nutsbedrijven 2.560 3 51

Bouwnijverheid 18.832 591 634

Handel en reparatie 32.781 1.150 1.347

Vervoer, opslag en communicatie 13.177 467 204

Horeca 6.850 200 197

Financiële instellingen 9.769 235 58

Zakelijke dienstverlening 22.427 418 541

Openbaar bestuur en overheid 13.640 246 237

Onderwijs 17.372 416 440

Gezondheids- en welzijnszorg 36.130 939 855

Overige dienstverlening 8.064 204 281

Totaal 229.631 6.839 7.067

Percentage

Landbouw/visserij 5,9% 12,0% 13,3%

Industrie/delfstoffenwinning 15,0% 16,9% 18,1%

Nutsbedrijven 1,1% 0,0% 0,7%

Bouwnijverheid 8,2% 8,6% 9,0%

Handel en reparatie 14,3% 16,9% 19,0%

Vervoer, opslag en communicatie 5,7% 6,8% 2,9%

Horeca 3,0% 2,9% 2,8%

Financiële instellingen 4,3% 3,4% 0,8%

Zakelijke dienstverlening 9,8% 6,1% 7,7%

Openbaar bestuur en overheid 5,9% 3,6% 3,4%

Onderwijs 7,6% 6,1% 6,2%

Gezondheids- en welzijnszorg 15,7% 13,7% 12,1%

Overige dienstverlening 3,5% 3,0% 4,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
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Bron:  Recreatiekaart, Provincie Fryslân 

Peildatum: september 2011 

Bron:  Toerdata Noord, Provincie Fryslân  

Peildata:  2005 en 2010

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

2005 11.091.000 384.000 235.000

2010 11.329.000 370.000 219.000

3.5 Recreatie en toerisme 

De gemeenten Oost- en Weststellingwerf trekken vanwege de aantrekkelijke omgeving jaarlijks 
duizenden recreanten en toeristen. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de aanwezige verblijfs-
accommodatie. In Ooststellingwerf is het toerisme vooral geconcentreerd rond Appelscha en 
Elsloo, in Weststellingwerf vooral rond Noordwolde. In Noordwolde zelf zijn 3 campings. 
In de nabije omgeving van Noordwolde zijn nog eens 6 campings te vinden.

In tabel 3.4 is het aantal overnachtingen in de verblijfsrecreatie aangegeven in 2005 en 2010.  
In 2010 waren er in Ooststellingwerf 370.000 overnachtingen en in Weststellingwerf 219.000.  
Wat opvalt is dat het aantal overnachtingen sinds zowel in Oost- als in Weststellingwerf is  
afgenomen in vergelijking met 2005. Provinciaal was er een toename tussen 2005 en 2010.

Economische ontwikkeling

Tabel 3.3: Verblijfsaccommodatie naar type, 2011 

Tabel 3.4: Aantal overnachtingen verblijfsrecreatie (inclusief watersport),  
2005 en 2010 

Ooststellingwerf Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Camping 20 1 17 3

Bungalowpark 8 - 3 1

Hotel/pension 4 1 3 -

Groepsaccommodatie 6 - 4 1
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	   Bron:  Provincie Fryslân

Peildatum  januari 2011

Figuur 3.3: Het aantal werkzame personen in recreatie en toerisme, 2000-2010





WERK
Dit hoofdstuk behandelt de volgende indicatoren: 

beroepsbevolking en arbeidsparticipatie, werkzoekenden 

en langdurig werklozen, geslacht werkzoekenden en 

opleidingsniveau werkzoekenden. 
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Beroepsbevolking 300.000 10.200 11.500

Netto arbeidsparticipatie 67% 62,9% 65,4%

	  

19
21

19

24

0

5

10

15

20

25

30

Ooststellingwerf Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten

Werk

Bron: UWV 

Peildatum 2009

Tabel 4.1: Omvang beroepsbevolking en netto arbeidsparticipatie, 2009 

Figuur 4.1 Percentage niet-actieven, 2009 

4.1  Beroepsbevolking en arbeidsparticipatie

De beroepsbevolking omvat volgens de definitie van het UWV iedereen van 15-65 jaar die 12 uur 
of meer werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die wil en kan werken en actief op 
zoek is naar werk voor 12 uur of meer per week (werkloze beroepsbevolking). De netto arbeids-
participatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15-65 jaar.  
In tabel 4.1 is te zien dat de netto arbeidsparticipatie in beide gemeenten onder het provinciaal 
gemiddelde van 67% ligt; in Ooststellingwerf ligt het op 62,9% en in Weststellingwerf ligt het  
op 65,4%.

Bij het CBS is een doorkijk mogelijk tot op dorpsniveau. Het CBS meet het percentage niet- 
actieven. Dit is het aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar met 52 weken inkomen dat  
in het voorgaande jaar een uitkering als voornaamste inkomensbron had, uitgedrukt in hele  
procenten van het totaal aantal inkomensontvangers van 15 tot 65 jaar. In tabel 4.1 zien we  
dat het percentage niet-actieven in Oosterwolde (21%) en Noordwolde (24%) hoger ligt dan  
gemiddeld in de gemeenten (allebei 19%).



Nederland Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Werkzame personen 74% 71% 71% 74% 68%

Werkzame personen
Ooststellingwerf

Werkzame personen
Weststellingwerf

Werkend in eigen  
woongemeente 

43% 35%

Werkend in een  
Friese gemeente 

24% 33%

Werkend buiten Fryslân 33% 32%
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Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 

* Personen van 15 tot 65 jaar met inkomsten uit arbeid als werknemer en/of zelfstandige

Bron: CBS Statistiek Verkeer en vervoer

Tabel 4.2: Percentage werkzame personen* , 2008 

Tabel 4.3: Percentage werkzame personen, 2009 

4.2 Werkzame personen

Voor werkzame personen zijn cijfers tot op dorpsniveau alleen voor 2008 beschikbaar bij het 
CBS. In tabel 4.2 is het aandeel werkzame personen uitgedrukt in hele procenten van het aantal 
inwoners van 15 tot 65 jaar. In de gemeente Ooststellingwerf en in Oosterwolde is het aandeel 
werkzame personen met 71% lager dan landelijk. In Noordwolde is dit percentage met  
68% duidelijk lager.

Van de werkende inwoners van Ooststellingwerf werkt in 2009 43% in de eigen woongemeente, 
voor de inwoners van Weststellingwerf is dit 35% (tabel 4.3). Een deel van inwoners die buiten 
de gemeente werkt, werkt in Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. Ongeveer een derde van de 
werkende Oost- en Weststellingwervers werkt buiten de provincie Fryslân.



Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Inschrijvingen bij UWV 25.849 978 494 978 189

Niet werkende werkzoekenden 
(NWW)

22.553 852 428 866 170

Waarvan langer werkloos dan 1 
jaar (langdurig werkloos)

7.243 321 171 302 59
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Werk

Figuur 4.2
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In Oosterwolde en Noordwolde liggen de percentages langdurig werklozen (respectievelijk 40% en 
34,7%) hoger dan gemiddeld in Fryslân (32,1%) (zie figuur 4.2). In Oosterwolde is het percentage 
ook hoger dan gemiddeld in de gehele gemeente Ooststellingwerf (37,6%). In Noordwolde is het 
percentage vergelijkbaar met de gemeente Weststellingwerf.

Bron:   UWV 

Peildatum: maart 2011

Bron:   UWV 

Peildatum: maart 2011

Tabel 4.4: Niet-werkende werkzoekenden en langdurig werklozen

4.3 Werkzoekenden en langdurig werklozen

Het UWV registreert personen die op zoek zijn naar een baan. Het grootste deel hiervan is niet 
werkend, dit zijn de zogenaamde Niet werkende werkzoekenden (NWW-ers). De NWW-ers hebben 
geen werk of werken minder dan 12 uur per week en zijn als werkzoekend ingeschreven bij het 
UWV. De aantallen zijn te vinden in tabel 4.4.
 

Figuur 4.2: Percentage langdurig werklozen 



Fryslân Ooststel-
lingwerf

Ooster- 
wolde

Weststel-
lingwerf

Noord- 
wolde

Aantallen:

Laag (Basisonderwijs/ VMBO) 9.307 376 212 377 84

Midden (HAVO/ VWO/ MBO) 10.424 395 181 389 66

Hoger (HBO/ WO/ Bachelor/ 
Master)

2.822 81 31 100 13

Percentage:

Laag (Basisonderwijs/ VMBO) 41,3% 44,1% 50,0% 43,5% 51,5%

Midden (HAVO/ VWO/ MBO) 46,2% 46,4% 42,7% 44,9% 40,5%

Hoger(HBO/ WO/ Bachelor/ 
Master)Percentage

12,5% 9,5% 7,3% 11,6% 8,0%

Bron: UWV 

*Percentage niet werkende werkzoekenden t.o.v. van de totale bevolking 15-64 jaar respectievelijk mannen en vrouwen. 

Peildatum maart 2011

Bron:  UWV 

Peildatum  januari 2011

Tabel 4.5: Geslacht werkzoekenden

Tabel 4.6: Opleidingsniveau werkzoekenden

4.4  Geslacht werkzoekenden

4.5 Opleidingsniveau werkzoekenden

Tabel 4.5 geeft aan of de niet werkende werkzoekenden man of vrouw zijn en hoe de percentages 
zich verhouden tot de totale bevolking van 15-64 jaar. In Noordwolde is 7,8% van de mannen en 6,7% 
van de vrouwen werkzoekend. Deze percentages liggen hoger dan in de gemeente Weststellingwerf 
en de provincie. Ook voor Oosterwolde zijn de percentages wat hoger in vergelijking met de totale 
gemeente Ooststellingwerf en de provincie, met percentages van respectievelijk 6,5% en 6,9%.

Het opleidingsniveau van NWW-ers is in Oosterwolde en Noordwolde is gemiddeld lager dan in de gemeen-
ten en in Fryslân (zie tabel 4.6). Het aandeel laag opgeleiden onder de NWW-ers bedraagt in Oosterwolde 
50% en in Noordwolde 51,5%, terwijl het gemiddelde in Fryslân op 41,3% ligt. Het aandeel hoog opgelei-
den onder de NWW-ers is in Oosterwolde 7,3% en in Noordwolde 8%, terwijl het gemiddelde in Fryslân op 
12,5% ligt. De gemeenten liggen daar tussen het percentage voor de provincie en de dorpen in. 
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Aantallen Fryslân Ooststel-
lingwerf

Oosterwolde Weststel-
lingwerf

Noordwolde

Bevolking 15 t/m 64 jaar
Mannen 215.615 8.696 3.210 8.431 1.195
Vrouwen 206.593 8.330 3.175 8.079 1.145
% NWW *
Mannen 5,6% 5,1% 6,5% 4,9% 7,8%
Vrouwen 5,0% 4,9% 6,9% 5,6% 6,7%





 Inkomen is een belangrijke indicator om inzicht te bieden 

in de sociaaleconomische omstandigheden van bewoners. 

Dit hoofdstuk behandelt indicatoren die te maken hebben 

met het inkomen. Dit betreft inkomen uit werk: gemiddelde 

inkomen, huishoudens met lage inkomens. En inkomen uit 

een uitkering: bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering 

en arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

INKOMEN55INKOMEN5INKOMENINKOMEN5INKOMEN
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Figuur 5.1: Gemiddeld inkomen per inwoner, 2009

5.1 Gemiddeld inkomen 

Het gemiddeld jaarinkomen per inwoner in Fryslân is in 2009 €18.700 (figuur 5.1). In de gemeenten 
Ooststellingwerf en Weststellingwerf is het gemiddelde inkomen met respectievelijk €18.200  
en €17.800 lager dan het Fries gemiddelde. In de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde is dit  
gemiddelde nog weer lager met €17.300 en €17.500. 

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten



Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

% huishoudens op 
of rond het sociaal 
minimum *

8% 8% 10% 8% 11%

Fryslân Ooststel-
lingwerf

Ooster-
wolde

Haeren-
kwartier

Ooster- 
wolde- 
Zuid

Weststel-
lingwerf

Noord- 
wolde

 WWB 11.090 320 257 30 91 330 122

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 

Peildatum januari 2009 

* Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld.

Bron: CBS, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

*Uitkeringen volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Tabel 5.1: Percentage huishoudens met inkomen onder of rond het sociaal minimum, 2009

Tabel 5.2: Aantal bijstandsuitkeringen*, januari 2011

5.2 Lage inkomens 

5.3 Bijstandsuitkering

In Fryslân en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf heeft 8% van alle huishoudens tenminste 
één jaar een inkomen onder of rond het sociaal minimum (tabel 5.1). In Oosterwolde en Noord-
wolde zijn er relatief meer huishoudens met een laag inkomen. In Oosterwolde leeft 10% van de 
huishoudens onder of rond het sociaal minimum, in Noordwolde 11%.  

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Ooststellingwerf bedraagt per 1 januari 2011  
490 en in de gemeente Weststellingwerf 440 (tabel 5.2). In Oosterwolde is het aantal uitkeringen 
met 257 binnen de gemeente relatief hoog. Dit betekent dat een groot deel van de bijstands-
uitkeringen in de gemeente Ooststellingwerf worden uitgekeerd aan inwoners van Oosterwolde, 
terwijl nog geen 40% van de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf in Oosterwolde woont. 
Zowel in Ooststellingwerf als Weststellingwerf zijn het vooral alleenstaanden (60%) die een  
bijstandsuitkering ontvangen.
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Het werkloosheidspercentage is in 2011 in Ooststellingwerf boven het Friese gemiddelde,  
in Weststellingwerf rond het Friese gemiddelde (figuur 5.2).
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Bron: CBS 

*Uitkering krachtens de Werkloosheidswet

Bron: CBS

Tabel 5.3: Aantal werkloosheidsuitkeringen, 1e kwartaal 2011

Figuur 5.2: Percentage werkloosheidsuitkeringen, 2011

5.4 Werkloosheidsuitkering

Het aantal werkloosheidsuitkeringen bedraagt in 2011 in Ooststellingwerf 530 en in Weststelling-
werf 490 (zie tabel 5.3). 

Het werkloosheidspercentage is in 2011 in Ooststellingwerf boven het Friese gemiddelde,  
in Weststellingwerf rond het Friese gemiddelde (figuur 5.2)

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

WW* 12.410 530 490
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Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 

Peildatum 2e kwartaal 2009

Tabel 5.4: Aantal werkloosheidsuitkeringen, 2009 

Over 2011 zijn er geen cijfers bekend over de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde. Deze 
cijfers zijn wel bekend over 2009 (tabel 5.4). Hierbij valt op dat in Oosterwolde en Noordwolde 
het aantal werkloosheidsuitkeringen relatief hoger is dan in de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf. In Oosterwolde hebben 36 van de 1.000 inwoners een uitkering (Ooststelling-
werf: 28), in Noordwolde 31 (Weststellingwerf: 26). Het aantal uitkeringen in de Stellingwerven 
is duidelijk hoger dan landelijk en provinciaal, waar respectievelijk 20 en 23 inwoners per 1.000 
een werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Nederland Fryslân Ooststel-
lingwerf

Oosterwolde Weststel-
lingwerf

Noordwolde

Ww uitkeringen 197.770 9.860 470 210 440 70

Ww per 1.000 
inwoners
15-65 jaar

20 23 28 36 26 31
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Inkomen

Bron: CBS 

*Uitkering krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

**Uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

***Uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

****Uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Tabel 5.5: Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar soort, 4e kwartaal 2010

5.5 Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Voor arbeidsongeschiktheid zijn vier verschillende uitkeringen mogelijk (tabel 5.5).  
Opvallend is dat het aantal Wajong-uitkeringen in Ooststellingwerf (560) veel hoger is dan 
in Weststellingwerf (330). 

Aantallen Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

WAO* 15.320 660 650

WIA**  2.520 120 110

WAZ***  1.480  90  80

Wajong****  9.690 560 330
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Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten en Monitor Fryslân

Tabel 5.6: Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen totaal, 2009 

Voor de plaatsen Oosterwolde en Noordwolde zijn geen cijfers over het aantal uitkeringen 
vanwege arbeidsongeschiktheid beschikbaar voor 2010. Deze cijfers zijn wel bekend over 2009 
(tabel 5.6). Hierbij valt op dat in Oosterwolde en Noordwolde het aantal arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen relatief hoger is dan in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf.  
In Oosterwolde en Noordwolde hebben respectievelijk 85 en 80 per 1.000 inwoners een  
dergelijke uitkering. In de gemeente Ooststellingwerf is dit 78 en in Weststellingwerf 67.  
Landelijk hebben 68 inwoners van de 1.000 een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Nederland Fryslân Ooststel-
lingwerf

Oosterwol-
de

Weststel-
lingwerf

Noordwol-
de

Arbeidsonge-
schiktheids-  
uitkeringen

749.980 28.400 1.330 510 1.110 190

Arbeidsonge-
schiktheids- 
uitkeringen 
per 1.000 
inwoners
15-65 jaar

68 67 78 85 67 80





66
Maatschappelijke participatie omvat activiteiten buiten 

de privésfeer en de economie, of wel het betaalde werk. 

Beleidsmakers en wetenschappers verwachten positieve 

effecten van maatschappelijke participatie, zowel voor de 

persoon zelf als de samenleving. In dit hoofdstuk komen een 

aantal aspecten van participatie in de gemeenten Oost- en 

Weststellingwerf aan de orde: cultuur, sport en vrijwilligers-

werk. Er is aandacht voor het aantal voorzieningen en – indien 

bekend – de deelname aan of het gebruik van deze voorzieningen.

MAATSCHAPPELIJKE
PARTICIPATIE
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Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Bibliotheken  4  1  2 1

Muziekverenigingen 12  3 10 2

Zangverenigingen en koren 25  9 21 1

Dansscholen en -groepen  8  2  5 1

Toneelverenigingen 12  0  2 1

Theater  1  1  1 1

Bioscopen en filmhuizen  0  0  1 1

Musea  3  0  3 1

Kunstateliers, galerieën en 
expositieruimtes

 4  1  5 1

Totaal 69 17 50 10

Maatschappelijke participatie

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf 

Peildatum: oktober 2011

Tabel 6.1: Aantal culturele voorzieningen

6.1 Cultuur

In tabel 6.1 wordt het aantal culturele voorzieningen aangegeven. Het gaat om: bibliotheken, 
muziekverenigingen, zangverenigingen en koren, dansscholen en -groepen, toneelverenigingen, 
schouwburgen, bioscopen en filmhuizen, musea en kunstateliers, galerieën en expositieruimtes. 
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 69 culturele voorzieningen aanwezig, waarvan er 
17 te vinden zijn in Oosterwolde. Net als in de gemeente Ooststellingwerf, zijn in Oosterwolde 
relatief veel zangverenigingen en koren te vinden. In de wijken Haerenkwartier en Oosterwolde-
Zuid in Oosterwolde zijn geen culturele voorzieningen te vinden. 
In de gemeente Weststellingwerf zijn in totaal 49 culturele voorzieningen aanwezig, waarvan er 
negen te vinden zijn in Noordwolde. Wat opvalt is dat Noordwolde een grote verscheidenheid 
aan culturele voorzieningen heeft. 

Tabel 6.2 presenteert het aantal leden van de bibliotheek in Noordwolde. De leden zijn onder-
verdeeld naar drie leeftijdscategorieën: leden t/m 19 jaar (de jeugd), leden van 20 t/m 64 jaar 
(de volwassenen), en leden van 65 jaar en ouder (de senioren). In totaal zijn 786 inwoners uit 
Noordwolde lid van de bibliotheek in Noordwolde. Dit is ongeveer een vijfde deel van het totale 
aantal inwoners in Noordwolde. De bibliotheek heeft vooral veel jeugdleden (58%).  
Van de bibliotheek in Ooststellingwerf zijn geen gegevens beschikbaar.
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Bron: bibliotheek Noordwolde (via gemeente Weststellingwerf) 

Peildatum: september 2011

Bron: muziekvereniging De Woudklank via gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: juni 2011

Tabel 6.2: Aantal en percentage leden bibliotheek Noordwolde

Tabel 6.3: Aantal en percentage leden muziek-
vereniging De Woudklank in Noordwolde

In tabel 6.3 staat het aantal leden van de 
muziekvereniging De Woudklank in Noordwolde 
weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt 
naar leden t/m 23 jaar, en leden vanaf 24 
jaar en ouder. In totaal zijn 93 inwoners uit 
Noordwolde lid van de muziekvereniging. Dit is 
ongeveer 2,5% van het totale aantal inwoners in 
Noordwolde. De meerderheid van de leden (57%) 
is 24 jaar en ouder. 

Leden

t/m 19 jaar 455

20 t/m 64 jaar 220

65 jaar en ouder 111

Totaal 786

t/m 19 jaar  57,9%

20 t/m 64 jaar  28,0%

65 jaar en ouder  14,1%

Totaal 100,0%

Leden

t/m 23 jaar 40

24 jaar en ouder 53

Totaal 93

t/m 23 jaar  43,0%

24 jaar en ouder  57,0%

Totaal 100,0%



Maatschappelijke participatie
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Bron: Gezondheidsenquête GGD Fryslân, resultaten sportdeelname 19-64 jarigen, december 2006

Tabel 6.4: Sportdeelname Oost- en Weststellingwerf in aantal malen sporten per jaar,  
dec 2006

6.2 Sport

Steeds meer mensen doen aan sport. In 2000 werd er in Fryslân minder bewogen dan het lande-
lijk gemiddelde. Uit onderzoek van GGD Fryslân komt naar voren dat deze achterstand in 2006  
is omgebogen in een voorsprong. Groepen die minder bewegen dan gemiddeld zijn: vrouwen,  
senioren vanaf 65 jaar, mensen met een lage opleiding, niet werkenden, mensen met overge-
wicht en chronisch zieken. Als iemand meer dan 12 keer per jaar sport kan er gesproken  
worden van een sporter. Oost- en Weststellingwerf hebben minder sporters dan gemiddeld in  
de provincie (tabel 6.4). 

Het grootste deel van de sporters doet dit op ongebonden wijze. Dit geldt zowel voor inwoners 
van de provincie als de beide gemeenten. In Oost- en Weststellingwerf wordt er duidelijk minder 
aan commerciële vormen van sportbeoefening gedaan dan in Fryslân. In Ooststellingwerf wordt 
er ook minder aan sporten in verenigingsverband gedaan dan in provinciaal (tabel 6.5). Inmiddels 
kunnen hier veranderingen in zijn opgetreden. De recente cijfers van de Gezondheidsenquête 
2010 van GGD Fryslân zijn eind 2011 echter nog niet beschikbaar.

Bron: Gezondheidsenquête GGD Fryslân, resultaten sportdeelname 19-64 jarigen, december 2006

Tabel 6.5: Wijze van sportdeelname Oost- en Weststellingwerf, dec 2006

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

0-11 keer per jaar 40% 51% 47%

>12 keer per jaar 60% 49% 53%

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Vereniging 24% 12% 28%

Commercieel 15% 7% 6%

Anders georganiseerd 13% 16% 17%

Ongebonden 32% 38% 27%
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Bron: Monitor Fryslân, Partoer, digitale gemeentegidsen van Oost – en Weststellingwerf 

Peildatum: 2011

Tabel 6.6: Sportvoorzieningen en -verenigingen

In tabel 6.6 wordt aangegeven hoeveel sportvoorzieningen en -verenigingen er zijn.  
Het gaat om: sporthallen, zwembaden en het aantal verenigingen van de meest beoefende  
sporten (voetbal, korfbal, volleybal en tennis). In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal  
29 sportverenigingen aanwezig zoals genoemd in de tabel. Hiervan zijn er zeven te vinden in 
Oosterwolde. Opvallend is dat er in Oosterwolde drie voetbalverenigingen zijn. In de wijk  
Haerenkwartier zijn geen sportvoorzieningen en -verenigingen te vinden. In de wijk Oosterwolde- 
Zuid zijn geen sportvoorzieningen en –verenigingen te vinden zoals genoemd in de tabel, wel 
is er een wandelvereniging en een sportstichting voor geestelijk gehandicapten (bron: digitale 
gemeente gids Ooststellingwerf). In de gemeente Weststellingwerf zijn in totaal 23 sportverenigin-
gen aanwezig zoals genoemd in de tabel. Hiervan zijn er vier te vinden in Noordwolde. Het zwem-
bad in Noordwolde is één van de weinige openluchtzwembaden en heeft daarom een regiofunctie. 

In tabel 6.7 is het aantal leden van de 
voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde 
weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt 
naar leden t/m 17 jaar (de jeugdleden) en 
leden van 18 jaar en ouder (de volwassenen). 
Olyphia is een bloeiende club. In totaal heeft 
de voetbalclub 286 leden. Dit is bijna 8% van 
het totale aantal inwoners in Noordwolde. 
De voetbalclub heeft meer volwassen leden 
(58%) dan jeugdleden (42%). 

Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Sporthallen  3 1  2 1

Zwembaden  3 1  3 1

Voetbalverenigingen 14 3  8 1

Korfbalverenigingen  6 1  6 1

Volleybalverenigingen  5 2  5 1

Tennisverenigingen  4 1  4 1
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Bron: gemeentegids Ooststellingwerf, gemeentegids Weststellingwerf, www.mantelzorgfryslan.nl  

Peildatum: oktober 2011

Tabel 6.8: Aantal voorzieningen vrijwilligerswerk

6.3 Vrijwilligerswerk

In tabel 6.8 wordt aangegeven hoeveel voorzieningen er voor vrijwilligerswerk zijn. Het gaat om: 
vrijwilligerscentrales, vrijwilligerssteunpunten en mantelzorgsteunpunten. In de gemeente  
Ooststellingwerf zijn in totaal vijf voorzieningen voor vrijwilligerswerk aanwezig, zoals genoemd 
in de tabel. Hiervan zijn er drie gevestigd in Oosterwolde. In de wijken Haerenkwartier en  
Oosterwolde-Zuid zijn geen voorzieningen voor vrijwilligerswerk gevestigd. In de gemeente  
Weststellingwerf zijn in totaal twee voorzieningen voor vrijwilligerswerk aanwezig, zoals  
genoemd in de tabel. In Noordwolde is geen voorziening te vinden. 

Er zijn geen gegevens bekend over het aantal vrijwilligers in de gemeenten Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf en in de dorpen Oosterwolde en Noordwolde. Het meest recente onderzoek 
naar vrijwilligerswerk komt uit 2006 en is uitgevoerd door de provincie Fryslân. De resultaten uit 
dit onderzoek zijn op provinciaal niveau en niet op gemeenteniveau en dorpsniveau uitgewerkt. 
Stichting Scala publiceert gegevens over vrijwilligerswerk in de gemeente Ooststellingwerf,  
deze zijn gepresenteerd in tabel 6.9. Het is niet bekend hoeveel mensen mantelzorg of  
informeel vrijwilligerswerk uitoefenen. 

Bron: Scala jaarverslag 2010  

Peildatum: 2010

Tabel 6.9: Aantal vrijwilligers

Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Vrijwilligerscentrales 1 1 0 0

Vrijwilligerssteunpunten 3 1 1 0

Mantelzorgsteunpunten 1 1 1 0

Totaal 5 3 2 0

Ooststellingwerf

Geplaatste vrijwilligers in extern vrijwilligerswerk 165

Maatschappelijke stages 235

NL Doet geplaatste vrijwilligers 103

Maatschappelijke participatie
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In dit hoofdstuk staat het wonen centraal. Er wordt ingegaan 

op: de verhouding huur- en koopwoningen, leegstand 

woningen, onttrekkingen, nieuwbouw, de gemiddelde 

Waarde Onroerende Zaken (WOZ), bouwjaar van woningen, 

huurprijs van woningen en veiligheid. 

WONEN7777WONEN7WONENWONEN7WONEN
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Wonen

Fryslân Ooststel-
lingwerf

Oosterwol-
de

Haeren-
kwartier

Weststel-
lingwerf

Noordwol-
de

Huurwoningen  97.389  3.483 1.664 171  4.418  808

Koopwoningen 184.243  7.455 2.703 -  6.722  912

Totaal 281.632 10.938 4.367 171 11.140 1.720

Huurwoningen  34,6%  31,8%  38,1% 100,0%  39,7%  46,9%

Koopwoningen  65,4%  68,2%  61,9% 0,0%  60,3%  53,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: Monitor Fryslân, Partoer

Peildatum: 2010

Tabel 7.1: Aantal en percentage huur- en koopwoningen

7.1 Huur- en koopwoningen

7.2 Leegstand woningen

In tabel 7.1 wordt het aantal en percentage huur- en koopwoningen weergegeven. In Oosterwolde  
(aandeel huurwoningen 38,1%) en Noordwolde (aandeel huurwoningen 46,9%) zijn gemiddeld 
meer huurwoningen dan in de gemeenten en de provincie Fryslân. Het hoge percentage huur-
woningen in Noordwolde is opvallend. In de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde zijn alleen 
huurwoningen aanwezig (171), deze worden allemaal verhuurd door de woningcorporatie Actium. 
Er zijn geen gegevens bekend over de wijk Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. 

In tabel 7.2 wordt het aantal en percentage leegstaande woningen aangegeven. Er zijn alleen 
gegevens bekend over de gemeente Weststellingwerf en het dorp Noordwolde. Over Ooststelling-
werf zijn gegevens beschikbaar. In de gemeente Weststellingwerf (2,5%) en Noordwolde (2,2%)  
is gemiddeld minder leegstand dan gemiddeld in de provincie Fryslân (2,6%). 

Fryslân* Weststellingwerf Noordwolde

Aantal - 276 38

Percentage van de 
woningvoorraad

2,6% 2,5% 2,2%

Bron: Provincie Fryslân 

Peildatum: 2010

Tabel 7.2: Aantal en percentage leegstaande woningen
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7.3 Onttrekkingen

 Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Huurwoningen 517 16 0

Koopwoningen 156 24 7

Totaal 673 40 7

Huurwoningen  76,8%  40,0%   0,0%

Koopwoningen  23,2%  60,0% 100,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009

Tabel 7.3: Aantal en percentage onttrekkingen

In tabel 7.3 wordt het aantal en percentage onttrekkingen weergegeven. Het aantal onttrekkin-
gen is het aantal woningen dat is onttrokken van de woningvoorraad door brand, afbraak, sloop, 
verbouw, onbewoonbaarverklaring, verandering van bestemming en andere redenen. Er zijn geen 
gegevens bekend over de dorpen Oosterwolde en Noordwolde en de wijken Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. In de gemeenten Ooststellingwerf (60%) en Weststellingwerf 
(100%) zijn meer koop- dan huurwoningen onttrokken van de woningvoorraad. Deze percentages 
zijn vrij hoog vergeleken met het gemiddelde percentage voor de provincie Fryslân (23,2%).
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Wonen

Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststel-
lingwerf

Noordwolde

Huurwoningen   746 23 17 24 0

Koopwoningen 1.194 40 18 48 10

Totaal 1.940 63 35 72 10

Huurwoningen 38,5% 36,5% 48,6% 33,3%   0,0%

Koopwoningen 61,5% 63,5% 51,4% 66,7% 100,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009

Tabel 7.4: Aantal en percentage gereedgekomen nieuwbouw woningen

7.4 Nieuwbouw

In tabel 7.4 wordt het aantal en percentage gereedgekomen nieuwbouw woningen weergegeven. 
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in 2009 in totaal 63 nieuwbouw woningen gereed gekomen, 
waarvan 35 in Oosterwolde. In Oosterwolde zijn er ongeveer evenveel nieuwe huurwoningen (17) 
als koopwoningen (18) bijgekomen. Er zijn geen gegevens bekend over de wijken Haerenkwartier 
en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf zijn in 2009 in totaal 63 
nieuwbouw woningen gereed gekomen, waarvan 10 in Noordwolde.

In tabel 7.5 wordt de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (in het vervolg: WOZ) weer ge-
geven. De WOZ heeft betrekking op alle woningen. In de gemeente Ooststellingwerf ligt de 
gemiddelde WOZ op €213.000, dit is hoger dan gemiddeld in de provincie Fryslân (€198.000). De 
gemiddelde WOZ in Oosterwolde ligt een stuk lager, namelijk op €169.000. Er zijn geen gegevens 
bekend voor de wijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. 
In de gemeente Weststellingwerf ligt de gemiddelde WOZ op €215.000, ook dit is hoger dan 
gemiddeld in de provincie Fryslân (€198.000). De gemiddelde WOZ in Noordwolde ligt lager, 
namelijk op €197.000.

Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwol-
de*

Weststel-
lingwerf

Noordwolde*

Waarde Onroerende 
Zaken (WOZ) 

€198.000 €213.000 €169.000 €215.000 €197.000

Bron: CBS 

Peildatum: 2010; * peildatum: 2009

Tabel 7.5: Gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ)

7.5 Gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
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Oosterwolde
Actium

Haerenkwartier
Actium

Noordwolde
Woningstichting 
Weststellingwerf

Noordwolde
Woon Friesland

<€200   0  0 0 8

€201-€300 177  2 88 25

€301-€400 619 101 302 35

€401-€500 379 66 97 88

€501-€647 114  2 86 4

>€648   4  0 6 0

totaal 1293 171 579 160

<€200  0,0%  0,0% 0,0% 5,0%

€201-€300 13,7%  1,2% 15,2% 15,6%

€301-€400 47,9% 59,0% 52,2% 21,9%

€401-€500 29,3% 38,6% 16,8% 55,0%

€501-€647  8,8%  1,2% 14,9% 2,5%

>€648  0,3%  0,0% 1,0% 0,0%

Bron: Actium, Woningstichting Weststellingwerf, Woon Friesland 

Peildatum: voorjaar 2011 (Actium), oktober 2011 (Woningstichting Weststellingwerf en WoonFriesland)

Tabel 7.6: Aantal en percentage huurwoningen per huurklasse in Oosterwolde en de wijk 
Haerenkwartier

In tabel 7.6 wordt het aantal en percentage huurwoningen per huurklasse weergegeven. Meer 
dan de helft van de woningen in de wijk Haerenkwartier heeft een huurprijs per maand tussen 
de €301 en €400. Ook in Oosterwolde is dit de grootste huurklasse, bijna de helft van de huur-
woningen valt in deze huurklasse. Dit is bij de woningen van Woningstichting Weststellingwerf in 
Noordwolde ook het geval. Huurwoningen van Woon Friesland hebben vooral een huurprijs tussen 
€400 en €500. 

7.6 Huurprijs van woningen
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Wonen

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken  

Peildatum: 2010

Tabel 7.7: Aantal en percentage woningen per bouwjaar 

7.7 Bouwjaar van woningen

In tabel 7.7 wordt het aantal en percentage woningen per bouwjaar weergegeven. Er zijn geen 
gegevens bekend over de dorpen Oosterwolde en Noordwolde en de wijken Haerenkwartier en 
Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde. In de gemeente Ooststellingwerf is relatief veel gebouwd 
tussen 1971 en 2000, namelijk 47% van alle woningen. In de gemeente Weststellingwerf is tussen 
1971 en 2000 38% van de woningen gebouwd. In deze gemeente zijn relatief veel oude woningen 
te vinden, 53% van de woningen heeft namelijk een bouwjaar van voor 1970. De woningen die na 
2001 zijn gebouwd zijn vooral te vinden in de dorpen. 

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Vóór 1970 139.689  5.283  5.971

1971-1980  53.510  2.352  2.105

1981-1990  34.922  1.367  1.058

1991-2000  30.980  1.422  1.081

Vanaf 2001  22.531   514   925

Totaal 281.632 10.938 11.140

Vóór 1970 49,6% 48,3% 53,6%

1971-1980 19,0% 21,5% 18,9%

1981-1990 12,4% 12,5%  9,5%

1991-2000 11,0% 13,0%  9,7%

Vanaf 2001  8,0%  4,7%  8,3%



6  Rigo Research en Advies, leefbaarheid in de gemeente 

Ooststellingwerf. Lemon nulmeting 2010.
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In tabel 7.8 wordt het aantal misdrijven per 10.000 inwoners aangegeven. Hierover zijn alleen 
gegevens bekend voor de gehele gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf en niet over 
Oosterwolde en Noordwolde. Het totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners is voor beide 
gemeenten gelijk (259) en lager dan gemiddeld in de provincie Fryslân (275). In de gemeente 
Ooststellingwerf vinden relatief veel voertuigmisdrijven plaats (66) en huismisdrijven (52) plaats 
in vergelijking met Weststellingwerf en Fryslân, maar minder straat- en geweldsmisdrijven (res-
pectievelijk 85 en 31). De gegevens van de gemeente Weststellingwerf zijn vergelijkbaar met de 
gemiddelde gegevens voor de provincie Fryslân. 

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Huismisdrijven  45,7  52,2  39,1

Voertuigmisdrijven  41,2  65,6  42,6

Straatmisdrijven 110,9  85,4 103,8

Geweldsmisdrijven  51,0  30,9  49,2

Overige misdrijven  25,8  25,2  24,8

Totaal  274,7 259,2 259,7

Bron: Monitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010

Tabel 7.8: Aantal misdrijven per 10.000 inwoners

In de gemeente Ooststellingwerf is in het 
leefbaarheidsonderzoek6 van Rigo uit 2010 
gevraagd naar het veiligheidsgevoel in de 
buurt. Inwoners van Oosterwolde geven een 
7,8. Dit is significant lager dan gemiddeld 
in de gemeente (8,3). Verder ervaren de 
inwoners van Oosterwolde meer overlast 
van criminaliteit dan gemiddeld in de 
gemeente. 

7.8 Veiligheid





Een belangrijk doel van het project Aandachtsgebieden 

Stellingwerven is om de sociaal-economische positie van 

de inwoners te verbeteren zodat de overerving van armoede 

wordt gestopt. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de 

jongste generatie. Aan de orde komen: kinderopvang, 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps-

onderwijs, hoger onderwijs, speciaal onderwijs, achterstands-

leerlingen, zorgadviesteams (in het vervolg: ZAT) en 

schoolmaatschappelijk werk, voortijdig schoolverlaten, 

jeugdzorg, ontmoetingsplaatsen en jongeren met kans 

op armoede. 

KINDEREN 
EN JONGEREN88KINDEREN 8KINDEREN 
EN JONGEREN8EN JONGERENEN JONGEREN8EN JONGEREN
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Kinderen en jongeren

Fryslân Ooststel-
lingwerf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Kinderdagverblijven 112  4  2  3 1

Peuterspeelzalen 185  9  1  8 1

Buitenschoolse opvang 149  5  2  4 1

Totaal 446 18  5 15 3

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2011

Tabel 8.1: Aantal kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorzieningen  
buitenschoolse opvang

8.1 Kinderopvang

In tabel 8.1 wordt aangegeven hoeveel voorzieningen voor kinderopvang er zijn. Kinderopvang 
wordt als overkoepelende term gebruikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buiten-
schoolse opvang. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als 
hun kinderopvangorganisatie staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang (in het 
vervolg: LRK). Peuterspeelzalen zijn – provincie breed - in de meerderheid. In de gemeente 
Ooststellingwerf zijn in totaal 18 voorzieningen voor kinderopvang, waarvan er vijf gevestigd zijn 
in Oosterwolde. In de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde zijn geen voorzieningen voor kin-
deropvang te vinden. In de wijk Oosterwolde-Zuid zijn één peuterspeelzaal en twee kinderdag-
verblijven te vinden (bron: gemeentegids Ooststellingwerf). In de gemeente Weststellingwerf 
zijn in totaal negen voorzieningen voor kinderopvang, waarvan er drie gevestigd zijn in Noordwolde. 

In tabel 8.2 wordt het aantal voorzieningen voor gastouderopvang weergegeven. Dit is een klein-
schalige vorm van kinderopvang in de huiselijke sfeer. Gastouderopvang komt met name veel 
voor in dunbevolkte gebieden, zoals in kleine dorpen op het platteland. Ook bij gastouderopvang 
geldt dat ouders per 1 januari 2011 alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag als hun gastou-
der geregistreerd staat in het LRK. In de gemeente Ooststellingwerf staan in totaal 161 voor-
zieningen van gastouderopvang geregistreerd in het LRK. Hiervan zijn er 55 te vinden in Ooster-
wolde. In de gemeente Weststellingwerf staan in totaal 125 voorzieningen van gastouderopvang 
geregistreerd in het LRK. Hiervan zijn er 16 te vinden in Noordwolde.

Fryslân Ooststelling- 
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Gastouderopvang - 161 55 125 16

Bron: Landelijk register Kinderopvang (LRK) 

Peildatum: oktober 2011

Tabel 8.2: Aantal voorzieningen gastouderopvang (geregistreerd bij het LRK)
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Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Basisscholen 474 21 8 22 1

Bron: gemeente Ooststellingwerf, gemeente Weststellingwerf, gemeentegidsen 

Peildatum: september/oktober 2011

Tabel 8.3: Aantal basisscholen

Interessant om te weten is of de voorzieningen voor kinderopvang genoeg plaatsen bieden.  
Deze gegevens zijn - bij uitgave van deze nulmeting - niet bekend.

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 21 basisscholen te vinden. Hiervan zijn er acht te 
vinden in Oosterwolde. In de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde is geen basisschool gevestigd. 
De wijk Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde heeft twee basisscholen: CBS In de Kring (christelijk 
basisonderwijs) en OBS Boekhorst (openbaar basisonderwijs). In de gemeente Weststellingwerf 
zijn in totaal 22 basisscholen te vinden. Noordwolde heeft twee basisscholen: OBS Vensterschool 
en OBS De Velden (beide openbaar basisonderwijs). 

CBS In de Kring, OBS Boekhorst (beide wijk Oosterwolde-Zuid, Oosterwolde) en OBS Venster-
school (Noordwolde) zijn de drie basisscholen die centraal staan in het project ‘Aandachts-
gebieden Stellingwerven’. De Vensterschool in Noordwolde wordt door de Onderwijsinspectie 
als een zwakke school gezien. Dit betekent dat deze school onvoldoende onderwijsresultaten 
(eindopbrengsten) realiseert en dat het onderwijsleerproces op cruciale onderdelen onvoldoende 
kwaliteit laat zien. 

8.2 Basisonderwijs
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Ooststelling-
werf*

Oosterwolde Oosterwol-
de-Zuid

Weststelling-
werf*

Noordwolde

Leerlingen 2.467 823 206 2.406 356

Waarvan:
OBS De Velden: 

91
OBS Venster-

school: 265

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer; gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011; *peildatum: schooljaar 2009/2010

Tabel 8.4: Aantal leerlingen basisonderwijs

In tabel 8.4 staat hoeveel kinderen er in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar naar het basisonderwijs 
gaan in het schooljaar 2010/2011. In de gemeente Ooststellingwerf gaan in totaal 2.467 kinderen 
naar het basisonderwijs. Hiervan gaan er 823 kinderen naar één van de acht basisscholen in  
Oosterwolde. In de wijk Oosterwolde-Zuid gaan in totaal 206 kinderen naar CBS In de Kring  
en OBS Boekhorst. In de gemeente Weststellingwerf gaan in totaal 2.406 kinderen naar de  
basisschool. Hiervan gaan er 265 kinderen naar de OBS Vensterschool in Noordwolde. 

 

Kinderen en jongeren
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Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Middelbare scholen 73 2 1 2 0

Ooststellingwerf* Oosterwolde Weststelling-
werf*

Noordwolde

Leerlingen 1.586 640 1.380 199

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf 

Peildatum: oktober 2011

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer; gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011; *peildatum: schooljaar 2009/2010

Tabel 8.5: Aantal vestigingen middelbare scholen

Tabel 8.6: Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal twee middelbare scholen te vinden: de Christe-
lijke scholengemeenschap Liudger en het Stellingwerf College. Het Stellingwerf College bevindt 
zich in Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf zijn in totaal ook twee middelbare scholen 
te vinden: het Linde College en AOC Terra Wolvega. Noordwolde heeft geen middelbare school. 

In tabel 8.6 staat hoeveel jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar naar het voortgezet onder-
wijs gaan in het schooljaar 2010/2011. Het gaat om het aantal leerlingen dat zowel binnen als 
buiten de gemeente naar het voortgezet onderwijs gaat. In de gemeente Ooststellingwerf gaan 
in totaal 1.586 jongeren naar het voortgezet onderwijs, waarvan 640 jongeren afkomstig zijn uit 
Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf gaan in totaal 1.380 jongeren naar het voortgezet 
onderwijs, waarvan 199 jongeren afkomstig zijn uit Noordwolde.

8.3 Voortgezet onderwijs
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Onderwijssoorten

Vo algemene leerjaren 1-3 277 15 6

Vwo 3-6 1.349 68 48

Havo 3-5 1.501 47 36

Vmbo theoretisch-gemengde leerweg 
3-4

2.223 89 50

Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 2.15 67 133

Praktijkonderwijs 249 5 10

Totaal voortgezet onderwijs 7.714 291 283

Vo algemene leerjaren 1-3 4% 5% 2%

Vwo 3-6 17% 23% 17%

Havo 3-5 19% 16% 13%

Vmbo theoretisch-gemengde leerweg 
3-4

29% 31% 18%

Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 27% 23% 47%

Praktijkonderwijs 3% 2% 4%

Totaal voortgezet onderwijs 100% 100% 100%

Bron: CBS Statline, Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2010/2011

Tabel 8.7: Deelname 15-jarigen aan voortgezet onderwijs naar onderwijssoort 2010/2011

Interessant is om te kijken welk niveau de jongeren in het voortgezet onderwijs volgen. Daartoe 
kijken we naar de 15-jarigen (tabel 8.7). Op deze leeftijd is in de meeste gevallen een keuze 
voor een onderwijssoort gemaakt en de brugklas afgerond. Wat opvalt is dat in de gemeente 
Ooststellingwerf relatief veel vwo-ers zijn en wat minder vmbo kaderberoeps scholieren dan 
in Fryslân en ook in Weststellingwerf. In Weststellingwerf valt op dat er relatief even veel 
vwo-scholieren zijn dan provinciaal, en duidelijk minder havo-scholieren. Verder valt op dat  
veel 15-jarigen in de gemeente Weststellingwerf vmbo kaderberoeps volgt. Dit percentage is hier  
met 47% veel hoger dan provinciaal (27%) en in Ooststellingwerf (23%). 
 

Kinderen en jongeren
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Leerlingen HBO 13.610 301 341

Leerlingen WO  1.593  59  38

Totaal 15.203 360 379

Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Leerlingen HBO 20.363 763 806

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009/2010

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: 2009/2010

Tabel 8.8: Aantal leerlingen MBO

Tabel 8.9: Aantal leerlingen HBO en WO

In de provincie Fryslân zijn twee instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (in het  
vervolg: MBO) te vinden: het Friesland College met zes vestigingen en ROC Friese Poort met  
vijf vestigingen. Geen van deze vestigingen bevinden zich in de gemeenten Ooststellingwerf 
en Weststellingwerf. In tabel 8.8 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 16 jaar en ouder 
naar het MBO gaan, in het schooljaar 2009/2010. Het gaat om het aantal leerlingen naar school-
gemeente. Er zijn alleen gegevens bekend over de beide gemeenten. In de gemeente  
Ooststellingwerf gaan in totaal 763 jongeren naar het MBO, in de gemeente Weststellingwerf 
gaat het om 806 jongeren. 

Onder het hoger onderwijs wordt verstaan: het hoger beroepsonderwijs (in het vervolg: HBO) en 
het wetenschappelijk onderwijs (in het vervolg: WO). In de provincie Fryslân zijn twee HBO-in-
stellingen: de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool (beide gevestigd in Leeuwarden). De 
provincie Fryslân heeft geen universiteit, wel is er een Open Universiteit in Leeuwarden.  
De dichtstbijzijnde universiteit is in Groningen. 
In tabel 8.9 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 18 jaar en ouder naar het HBO  
(vooral in Leeuwarden, Groningen of Zwolle) en het WO (vooral Groningen) gaan, in het  
schooljaar 2009/2010. Er zijn alleen gegevens bekend over de beide gemeenten. In de gemeente 
Ooststellingwerf gaan in totaal 360 jongeren naar het hoger onderwijs, waarvan 301 jongeren 
naar het HBO en 59 jongeren naar het WO. In de gemeente Weststellingwerf gaan in totaal 379 
jongeren naar het hoger onderwijs, waarvan 341 jongeren naar het HBO en 38 jongeren naar  
het WO. 

8.4 Middelbaar beroepsonderwijs

8.5 Hoger onderwijs



7  Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap. 

Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinde-

ren die één van deze handicaps hebben. 

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een 

lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben. 

Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, Z.M.O.K., langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handi-

cap en kinderen in scholen met een pedologisch instituut.
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Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Scholen 16 2 2 1 0

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf, google 

Peildatum: oktober 2011

Tabel 8.10: Aantal scholen voor speciaal basisonderwijs

Voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn, is er het speciaal 
onderwijs. Deze scholen zijn er in vier clusters7. 

Speciaal basisonderwijs

In tabel 8.10 wordt aangegeven hoeveel scholen er voor het speciaal basisonderwijs zijn.  
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal twee scholen voor speciaal basisonderwijs te  
vinden: de Meester Duisterhoutschool (ZML) (ook voor speciaal voortgezet onderwijs), en  
SBO De Kampingerhof. Deze twee scholen bevinden zich in Oosterwolde, SBO De Kampingerhof 
bevindt zich in de wijk Oosterwolde-Zuid. In de gemeente Weststellingwerf is één school voor 
speciaal basisonderwijs te vinden: SBO De Triade (Wolvega). Noordwolde heeft geen school  
voor speciaal basisonderwijs. 

In tabel 8.11 staat hoeveel kinderen er in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar naar het speciaal basis-
onderwijs gaan in het schooljaar 2010/2011. Het gaat om het aantal leerlingen dat zowel binnen 
als buiten de gemeente naar het speciaal basisonderwijs gaat. In de gemeente Ooststellingwerf 
gaan in totaal 115 kinderen naar het speciaal basisonderwijs, waarvan 57 kinderen afkomstig zijn 
uit Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf gaan in totaal 116 kinderen naar het speciaal 
basisonderwijs, waarvan 21 kinderen afkomstig zijn uit Noordwolde. 

8.6 Speciaal onderwijs

Kinderen en jongeren
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Ooststellingwerf Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Leerlingen 115 57 116 21

Fryslân Ooststelling-
werf

Oosterwolde Weststelling-
werf

Noordwolde

Scholen 7 1 0 0 0

Ooststellingwerf Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Leerlingen 58 19 65 17

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011

Bron: gemeentegids Ooststellingwerf en gemeentegids Weststellingwerf, google 

Peildatum: oktober 2011

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011

Tabel 8.11: Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs

Tabel 8.12: Aantal scholen voor speciaal voortgezet onderwijs

Tabel 8.13: Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs

Speciaal voortgezet onderwijs

In tabel 8.12 wordt aangegeven hoeveel scholen er voor het speciaal voortgezet onderwijs zijn. 
In de gemeente Ooststellingwerf is één school voor speciaal voortgezet onderwijs te vinden:  
de Meester Duisterhoutschool (ZML) (ook voor speciaal basisonderwijs). Deze school bevindt  
zich in Oosterwolde. De gemeente Weststellingwerf heeft geen school voor speciaal voortgezet 
onderwijs. 

In tabel 8.13 staat hoeveel jongeren er in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar naar het speciaal  
voortgezet onderwijs gaan in het schooljaar 2010/2011. Het gaat om het aantal leerlingen  
dat zowel binnen als buiten de gemeente naar het speciaal voortgezet onderwijs gaat. In de 
gemeente Ooststellingwerf gaan in totaal 58 jongeren naar het speciaal voortgezet onderwijs, 
waarvan 19 jongeren afkomstig zijn uit Oosterwolde. In de gemeente Weststellingwerf gaan in 
totaal 65 jongeren naar het speciaal voortgezet onderwijs, waarvan 17 jongeren afkomstig  
zijn uit Noordwolde. 
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

0.30 3.927 181 193

1.20 1.203  47  58

Totaal 5.130 228 251

Percentage 

% achterstandsleerlingen 
totaal

8,2% 9,2% 10,4%

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: schooljaar 2009/2010

Tabel 8.14: Aantal achterstandsleerlingen per gewicht

8.7 Achterstandsleerlingen

Basisscholen kunnen extra financiële middelen krijgen voor achterstandsleerlingen in het  
basisonderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) werkt sinds het 
schooljaar 2006/2007 met twee gewichten, gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders8.  
In de gemeente Ooststellingwerf zijn in totaal 228 achterstandsleerlingen: 181 leerlingen met 
het gewicht 0.30; en 47 leerlingen met het gewicht 1.20. In de gemeente Weststellingwerf zijn in 
totaal 251 achterstandsleerlingen: 193 leerlingen met het gewicht 0.30; en 58 leerlingen met het 
gewicht 1.209. Relatief zijn er in de gemeenten met Oost- en Weststellingwerf met respectieve-
lijk 9,2% en 10,4% meer achterstandsleerlingen dan in Fryslân (8,2%). 

Tabel 8.15 presenteert het totaal aantal achterstandsleerlingen in het dorp Oosterwolde, de  
wijken Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid in Oosterwolde en het dorp Noordwolde. Het gaat 
om het schooljaar 2010/2011. Op de acht basisscholen in Oosterwolde bevinden zich in totaal 
110 achterstandsleerlingen. Hiervan bevinden zich 50 achterstandsleerlingen op de basisscholen 
in de wijk Oosterwolde-Zuid, waarvan 35 op de basisscholen OBS In de Kring en OBS Boekhorst. 
Op OBS Vensterschool in Noordwolde zitten 44 achterstandsleerlingen. 

Oosterwolde Oosterwolde-Zuid Noordwolde

Achterstandsleerlingen 110 50
Waarvan 35 achter-
standsleerlingen op 
de basisscholen OBS In 
de Kring en OBS Boek-
horst (projectgebied)

44
Dit betreft alleen de 
achterstandsleerlin-
gen op basisschool 
OBS Vensterschool 
(projectgebied)

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: schooljaar 2010/2011

Tabel 8.15: Aantal achterstandsleerlingen

Kinderen en jongeren



8 Achterstandsleerling met gewicht 0.30 

  Dit zijn leerlingen waarvan beide ouders maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg hebben gedaan óf waarvan beide ouders maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voort-

gezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs hebben gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.

9 Achterstandsleerling met gewicht 1.20 

  Dit zijn leerlingen van wie één van de ouders maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk heeft gehad en de ander maximaal de-

zelfde opleiding heeft gevolgd óf het lbo/vbo, praktijkonderwijs of de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft 

doorlopen óf maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het 

basisonderwijs heeft gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.
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Leerlingen

2008/2009 21

2009/2010 13

2010/2011 6

Bron: gemeente Weststellingwerf

Tabel 8.16: Aantal leerlingen behandeld in het ZAT van OBS Vensterschool in Noordwolde

8.8 Zorgadviesteam (ZAT) en schoolmaatschappelijk werk

Tabel 8.16 presenteert het aantal kinderen dat behandeld is het Zorgadviesteam (in het vervolg: 
ZAT) van het basisonderwijs. In het ZAT werken diverse zorgverleners in en om de school samen, 
om er voor te zorgen dat elk kind succesvol het basisonderwijs doorloopt. De tabel toont de 
gegevens over drie schooljaren: 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. Er zijn alleen gegevens 
bekend van basisschool OBS Vensterschool in Noordwolde. In het schooljaar 2010/2011 zijn zes 
kinderen behandeld in het ZAT. Dit is een daling ten opzichte van de schooljaren 2009/2010 en 
2008/2009. Deze daling lijkt vooral te maken te hebben met de verbetering van de zorgstructuur 
rond de Vensterschool door de inzet van het schoolmaatschappelijke werk.

Tabel 8.17 presenteert het aantal doorverwijzingen en afgesloten contracten door het school-
maatschappelijk werk in het basisonderwijs (peildatum: 2010). Schoolmaatschappelijk werk is 
een vorm van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) waarbij de schoolmaatschappelijk werker 
fungeert als schakel tussen leerlingen, ouders en maatschappelijke organisaties. De tabel  
presenteert alleen de gegevens voor basisschool OBS Vensterschool in Noordwolde, en de 
basisscholen OBS In de Kring en OBS Boekhorst in Oosterwolde. Op OBS Vensterschool zijn acht 
kinderen doorverwezen naar maatschappelijke instanties, en 16 contracten afgesloten. Op OBS 
In de Kring en OBS Boekhorst zijn geen kinderen doorverwezen naar maatschappelijke instanties. 
Op OBS In de Kring is één contract afgesloten, op OBS De Boekhorst gaat het om 8 afgesloten 
contracten. 
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Fryslân Ooststellingwerf Weststellingwerf

Aantal vsv’ers 1.696 65 62

% vsv’ers 3,1% 2,9% 3,0%

Bron: Jeugdmonitor Fryslân, Partoer 

Peildatum: schooljaar 2008/2009

Tabel 8.18: Aantal voortijdig schoolverlaters volgens CFi

8.9 Voortijdig schoolverlaters

In tabel 8.18 staat het aantal voortijdig schoolverlaters (in het vervolg: vsv’ers) weergegeven  
in het schooljaar 2008/2009. Een voortijdig schoolverlater is een leerling die gedurende het 
schooljaar uitstroomt uit het bekostigd onderwijs zonder diploma op minimaal havo of mbo 2 
niveau. Er zijn alleen gegevens bekend voor de beide gemeenten. Het aantal vsv’ers is in beide 
gemeenten ongeveer even hoog (respectievelijk 65 en 62). Het percentage voortijdig school-
verlaters is in beide gemeenten vergelijkbaar met het provinciale gemiddelde. 

OBS Vensterschool 
(Noordwolde)

OBS In de Kring
(Oosterwolde)

OBS Boekhorst
(Oosterwolde)

Doorverwijzingen naar:

Bureau Jeugdzorg 1 0 0

Overige justitiële 
instanties

1 0 0

Overige organisaties 1 0 0

Psycholoog (1e lijn) 4 0 0

Video Home Training  
(Algemeen  
Maatschappelijk Werk)

1 0 0

Totaal 8 0 0

Afgesloten contracten 16 1 8

Bron: Samenwerkingsverband De Stellingwerven 

Peildatum: 2010 

Tabel 8.17: Aantal doorverwijzingen en afgesloten contracten door  
het schoolmaatschappelijk werk

Kinderen en jongeren
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Ooststellingwerf Oosterwolde Weststellingwerf Noordwolde

Dossiers 117 30 104 38

Gezinscoaches geen geen - 6 voor ongeveer 
15 gezinnen

Bron: gemeente Ooststellingwerf en gemeente Weststellingwerf 

Peildatum: 2010

Tabel 8.19: Aantal dossiers besproken in het Sociaal Team en aantal beschikbare  
gezinscoaches

8.10 Jeugdzorg

In tabel 8.19 staat het aantal dossiers dat besproken is in het Sociaal Team, en het aantal  
gezinscoaches dat beschikbaar is voor gezinnen. Een Sociaal Team bestaat uit professionals 
van verschillende organisaties die hulp bieden aan gezinnen die te kampen hebben met 
(meestal) meervoudige problematiek. Een gezinscoach kan dan hulp bieden. In de gemeente 
Ooststellingwerf zijn 117 dossiers besproken, waarvan 30 in Oosterwolde. Er zijn geen  
gezinscoaches actief. In de gemeente Weststellingwerf zijn 104 dossiers besproken, waarvan 
38 dossiers in Noordwolde. In Noordwolde zijn zes gezinscoaches beschikbaar voor ongeveer 
15 gezinnen.
 

In Oosterwolde is één ontmoetingsplaats 
voor jongeren: De Compaan. Noordwolde 
heeft ook één ontmoetingsplaats voor 
jongeren: Jeugdhonk De Oosthoek, bedoeld 
voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. In het 
najaar van 2011 komt er een ontmoetings-
plaats bij.
 

8.11 Ontmoetingsplaatsen
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8.12 Jongeren met kans op armoede

Bij CBS zijn gegevens beschikbaar over het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar met kans op  
armoede. Dit betreft kinderen die opgroeien in een meerpersoonshuishouden, met een  
inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In de gemeente Weststellingwerf groeit in 2007 
13,4% van de jongeren op met kans op armoede. Dit is hoger dan het Friese gemiddelde van 
10,7% en het gemiddelde in Ooststellingwerf van 10,1%. In Weststellingwerf betreft het  
ongeveer 700 kinderen, in Ooststellingwerf ongeveer 500 kinderen. 

 

Bron: Monitor Fryslân, Partoer

Figuur 8.1

Kinderen en jongeren
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De belangrijkste conclusies van deze nulmeting worden in dit 

hoofdstuk voor respectievelijk de gemeenten Ooststellingwerf 

en Weststellingwerf op een rij gezet. Alleen de hoofdlijnen en 

opmerkelijke zaken worden vermeld.

CONCLUSIE99CONCLUSIE9CONCLUSIECONCLUSIE9CONCLUSIE
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Conclusie

9.1 Gemeente Ooststellingwerf

De vergelijking vindt waar mogelijk plaats tussen de gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde  
en de provincie Fryslân. Zo mogelijk worden ook afzonderlijke conclusies voor de wijken  
Oosterwolde-Zuid en het Haerenkwartier vermeld. 

Bevolking:
•  In de gemeente Ooststellingwerf wonen relatief veel ouderen. In de wijk het Haerenkwartier 

zijn juist opvallend weinig ouderen. 
• In Oosterwolde zijn gemiddeld iets meer éénpersoonshuishoudens dan in de hele gemeente. 
•  In Oosterwolde wonen relatief veel (westerse) allochtonen. In het Haerenkwartier en in  

Oosterwolde-Zuid wonen meer allochtonen dan gemiddeld in Oosterwolde.
•  In de komende decennia blijft het aantal inwoners in de gemeente naar verwachting ongeveer 

gelijk. Het aantal ouderen zal aanzienlijk toenemen.

Economische ontwikkeling: 
• In de gemeente Ooststellingwerf is het aantal bedrijfsvestigingen sinds 2000 toegenomen.
• Er zijn relatief veel landbouwbedrijven in Ooststellingwerf.
• Het aantal banen is sinds 2000 in de gemeente Ooststellingwerf toegenomen.
•  Landbouw en industrie zijn belangrijk qua werkgelegenheid, de dienstensector relatief minder.
•  Het aantal overnachtingen in recreatieve verblijfsaccommodaties is de afgelopen jaren gedaald.
•  Het aantal werkzame personen in de sector recreatie en toerisme is sinds 2005 toegenomen, 

maar daalt de afgelopen jaren licht.
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Werk:
•  In de gemeente Ooststellingwerf ligt de netto arbeidsparticipatie duidelijk lager dan provinciaal.
•  Het percentage werkzame personen ligt in Ooststellingwerf en Oosterwolde lager dan landelijk. 

Het percentage niet actieven is in Oosterwolde hoger dan in de gemeente Ooststellingwerf. 
•  In Oosterwolde is het percentage langdurig werklozen hoger dan het gemeentelijk en  

provinciaal niveau. 
•  Het aandeel laag opgeleiden onder de niet werkende werkzoekenden is in Oosterwolde hoger 

dan gemeentelijk en provinciaal.

Inkomen:
•  Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner is in Oosterwolde lager dan in de gemeente  

Ooststellingwerf en provinciaal.
•  In Oosterwolde hebben relatief meer huishoudens een inkomen onder of rond het sociaal  

minimum dan gemeentelijk en provinciaal.
• In Oosterwolde zijn er relatief veel bijstandsuitkeringen.
•  Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in Oosterwolde relatief hoger dan in de gemeente 

Ooststellingwerf en provinciaal. 
•  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in Oosterwolde en de gemeente Ooststelling-

werf duidelijk hoger dan provinciaal.
• In de gemeente Ooststellingwerf zijn opvallend veel Wajong-uitkeringen.
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Conclusie

Maatschappelijke participatie:
•  In Oosterwolde is een verscheidenheid aan culturele voorzieningen aanwezig. In de wijken 

Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid zijn deze voorzieningen niet aanwezig.
• In de gemeente Ooststellingwerf is de sportdeelname gemiddeld lager dan provinciaal.
• Oosterwolde heeft een gevarieerd aanbod aan sportfaciliteiten. 
•  In het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid zijn geen voorzieningen voor vrijwilligerswerk  

aanwezig. 

Wonen:
•  Oosterwolde heeft, in vergelijking met de gemeente Ooststellingwerf, relatief veel huur-

woningen. De wijk Haerenkwartier in Oosterwolde bestaat alleen uit huurwoningen. 
•  In Oosterwolde zijn er ongeveer evenveel nieuwe huurwoningen als koopwoningen  

bijgekomen. In de gemeente Ooststellingwerf en provinciaal zijn er relatief meer nieuwe 
koopwoningen bijgekomen.

•  In Oosterwolde ligt de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ) een stuk lager dan in de 
gemeente Ooststellingwerf.

•  De prijs van huurwoningen in Oosterwolde en het Haerenkwartier is overwegend tussen de  
€ 300-400.

•  In de gemeente Ooststellingwerf is meer dan de helft van alle woningen gebouwd tussen 1971 
en 2000. 

•  Inwoners van Oosterwolde hebben een lager veiligheidsgevoel dan gemiddeld in de gemeente. 
Ook ervaren zij meer overlast van criminaliteit.

Kinderen en jongeren:
•  Gastouderopvang is de grootste vorm van kinderopvang in Oosterwolde en in de gemeente 

Ooststellingwerf. 
•  CBS In de Kring en OBS Boekhorst, gesitueerd in de wijk Oosterwolde-Zuid, zijn de twee  

basisscholen die centraal staan in het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’. Er gaan 
206 kinderen (4 t/m 12 jaar) naar deze twee scholen. 

•  In de gemeente Ooststellingwerf volgen 15-jarigen relatief vaker een vwo en minder vaak  
een vmbo-kaderberoepsopleiding dan provinciaal.

•  Het percentage achterstandsleerlingen is in de gemeente Ooststellingwerf gemiddeld hoger 
dan provinciaal. 
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9.2 Gemeente Weststellingwerf

In de conclusies vindt waar mogelijk een vergelijking plaats tussen de gemeente Weststelling-
werf, Noordwolde en de provincie Fryslân. 

Bevolking:
• In de gemeente Weststellingwerf en in Noordwolde wonen relatief veel ouderen.
•  In Noordwolde zijn gemiddeld iets meer éénpersoonshuishoudens dan in de gehele gemeente 

Weststellingwerf. 
• In Weststellingwerf en in Noordwolde wonen relatief weinig allochtonen.
•  In de komende decennia blijft het aantal inwoners in de gemeente naar verwachting ongeveer 

gelijk. Het aantal ouderen zal aanzienlijk toenemen.

Economische ontwikkeling: 
• In de gemeente Weststellingwerf is het aantal bedrijfsvestigingen sinds 2000 toegenomen.
• Er zijn relatief veel landbouwbedrijven, dit betreft ruim een kwart van de bedrijven.
• Het totaal aantal banen is sinds 2000 in de gemeente Weststellingwerf toegenomen.
•  Landbouw en industrie zijn belangrijk qua werkgelegenheid, de dienstensector relatief minder.
•  Het aantal overnachtingen in recreatieve verblijfsaccommodaties is de afgelopen jaren gedaald.
•  Het aantal werkzame personen in de sector recreatie en toerisme is sinds 2005 toegenomen, 

maar daalt de afgelopen jaren licht.
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Conclusie

Werk:
• In de gemeente Weststellingwerf ligt de netto arbeidsparticipatie lager dan provinciaal.
•  Het percentage werkzame personen ligt in Noordwolde duidelijk lager dan in de gemeente West-

stellingwerf. Het percentage niet actieven is in Noordwolde duidelijk hoger dan gemeentelijk.
•  In Noordwolde is het percentage niet werkende werkzoekenden hoger dan gemeentelijk en 

provinciaal.
•  In Noordwolde is het percentage langdurige werklozen gelijk aan het gemeentelijk niveau, 

maar wel iets hoger dan het provinciaal niveau.
•  Het aandeel laag opgeleiden onder de niet werkende werkzoekenden is in Noordwolde hoger 

dan gemeentelijk en provinciaal.

Inkomen:
•  Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner is in Noordwolde lager dan in de gemeente  

Weststellingwerf en provinciaal.
•  In Noordwolde hebben relatief meer huishoudens een inkomen onder of rond het sociaal  

minimum dan gemeentelijk en provinciaal.
•  Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in Noordwolde relatief hoger dan in de gemeente  

Weststellingwerf en provinciaal. 
•  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in Noordwolde duidelijk hoger dan in de  

gemeente Weststellingwerf en landelijk.

Maatschappelijke participatie:
• Noordwolde heeft een grote verscheidenheid aan culturele voorzieningen.
•  Ongeveer een vijfde deel van de inwoners van Noordwolde is lid van de bibliotheek in  

Noordwolde. De bibliotheek heeft vooral veel jeugdleden (58%). 
• In de gemeente Weststellingwerf is de sportdeelname gemiddeld iets lager dan provinciaal.
• In Noordwolde is een gevarieerd aanbod aan sportfaciliteiten.
•  In Noordwolde is geen voorziening voor vrijwilligerswerk aanwezig, zoals een vrijwilligers-

centrale of –steunpunt. 

Wonen:
•  Noordwolde heeft, in vergelijking met de gemeente Weststellingwerf en de provincie Fryslân, 

een relatief hoog percentage huurwoningen. 
•  In Noordwolde en de gemeente Weststellingwerf is gemiddeld minder leegstand dan in de 

provincie Fryslân. 
•  In Noordwolde ligt de gemiddelde Waarde Onroerende Zaken (WOZ) lager dan in de gemeente 

Weststellingwerf.
• De prijs van huurwoningen in Noordwolde is overwegend tussen de € 300-400.
•  Iets meer dan de helft van alle woningen in de gemeente Weststellingwerf heeft een bouwjaar 

van voor 1970. 
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Kinderen en jongeren:
•  OBS Vensterschool (Noordwolde) is de basisschool  

die centraal staat in het project ‘Aandachtsgebieden 
Stellingwerven’. Deze school wordt door de Onder-
wijsinspectie als zwakke school gezien. 

•  In de gemeente Weststellingwerf volgen 15-jarigen 
relatief vaker een vmbo-kaderberoepsopleiding dan 
provinciaal.

•  Het percentage achterstandsleerlingen is in de gemeente 
Weststellingwerf hoger dan provinciaal. 

•  Het aantal kinderen behandeld in het Zorgadvies-
team (ZAT) van de Vensterschool is gedaald. Dit lijkt 
vooral te maken te hebben met de verbetering van de 
zorgstructuur rond de Vensterschool door de inzet van 
schoolmaatschappelijke werk.

•  Een derde deel van de dossiers van het Sociaal Team 
in de gemeente Weststellingwerf heeft betrekking op 
gezinnen in Noordwolde. 

•  In de gemeente Weststellingwerf wonen relatief  
meer kinderen en jongeren met kans op armoede  
dan provinciaal.
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Bronnen

Databanken

CBS Statline
CBS Kerncijfers wijken en buurten
Jeugdmonitor Fryslân, Partoer
Landelijke Register Kinderopvang
Monitor Fryslân, Partoer

Overige bronnen van landelijke  
en lokale organisaties 

Actium
Bibliotheek Noordwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeentegids Ooststellingwerf
Gemeente Weststellingwerf
Gemeentegids Weststellingwerf
GGD Fryslân
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Muziekvereniging De Woudklank
Provincie Fryslân
Rigo Research en Advies
Scala
UWV
Voetbalvereniging Olyphia
Woningstichting Weststellingwerf
Woon Friesland

!



Partoer

Westersingel 4

8913 CK  Leeuwarden

T (058) 234 85 00

www.partoer.nl


