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Voorwoord: van aandachtsgebied naar inspiratiebron 

 

Het project Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft mijn bijzondere belangstelling. Inwoners, 

ondernemers, organisaties en gemeenten werken samen. Ze stimuleren elkaar om kinderen 

en volwassenen betere kansen te geven in de samenleving. En dat is waar het bij dit project in 

de eerste plaats om draait. 

 

Naast deze grote sociale component is er binnen het project ook aandacht voor het verbeteren 

van de fysieke leefomgeving. Denk aan het opknappen van tuinen, de aanleg van een 

fitnessbaan, de herinrichting van het centrum en het verbeteren van verkeersstromen. Op deze 

manier wordt de omgeving nog aantrekkelijker voor ondernemers, inwoners en toeristen. 

Kortom: de omgeving krijgt een enorme impuls en dat maakt je als inwoner trots. Trots om 

inwoner te zijn van dit mooie gebied.  

 

Dit project is gestart op initiatief van Provinciale Staten. De 

aanpak lijkt op die in de ‘Vogelaarwijken’ in grote steden. De 

Provincie wil samen met de betrokkenen graag leren van de 

gekozen aanpak. Wat werkt goed? En wat kan beter? Partoer 

volgt daarom de uitvoering van het project. Ik verwacht dat de 

aanpak en de resultaten andere dorpen en gemeenten zullen 

inspireren. U krijgt via deze publicatie een indruk van de 

resultaten van de eerste zeven jaar. Ik zie dat er hard wordt 

gewerkt aan een mooie toekomst. Noordwolde en Oosterwolde 

verleggen hun grenzen, van aandachtsgebied naar 

inspiratiebron. 

 

Sietske Poepjes 

Deputearre fan Fryslân 
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1 Inleiding 

1.1 Aandachtsgebieden Stellingwerven (2010-2024) 

In maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân het voorstel ‘Aandachtgebieden 

Stellingwerven’ vastgesteld. De landelijke aanpak ‘Vogelaarwijken’ was voor Provinciale Staten 

aanleiding om te onderzoeken of er ook in meer landelijke gebieden sprake is van 

sociaaleconomische achterstanden. Op verzoek van Provinciale Staten is in 2009 een 

onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in regio’s, dorpen en wijken in Fryslân. De informatie 

die daaruit voortkwam diende als input voor een expertmeeting over aandachtsgebieden. De 

uitkomsten van deze meting waren kort samengevat: 

 In Fryslân zijn er knelpunten op sociaal gebied en deze knelpunten zijn verspreid over de 

Provincie. Gemeenten vallen daardoor vaak buiten landelijke normen en komen niet in 

aanmerking voor middelen van de Rijksoverheid. 

 Een integrale aanpak van fysieke en sociale achterstanden met nadruk op economische 

ontwikkeling is vereist.  

 De aanpak moet van onderop gemaakt en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met 

bewoners en bewoners moeten hierin verantwoordelijkheid krijgen. 

 Er moet gestreefd worden naar de inzet van langdurige projecten waarbij de bundeling van 

verschillende projecten binnen een dorp of wijk belangrijk is. 

 

Provinciale Staten hebben naar aanleiding van bovenstaand onderzoek de intentie 

uitgesproken een project aan te gaan onder de naam Aandachtsgebieden Stellingwerven. De 

focus zou daarbij moeten liggen op mensen die in een sociaaleconomische 

achterstandssituatie verkeren wat betreft werk, wonen, opleidingsniveau en participatie. In het 

14-jarige project wordt gezocht naar methoden om sociale problematiek, ruimtelijke 

problematiek en economische problematiek te koppelen zodat de overerving van armoede van 

generatie op generatie wordt verminderd. Het project heeft vanuit Provinciale Staten de 

volgende centrale doelstelling meegekregen:  

 

Het in veertien jaar verbeteren van de sociaaleconomische positie en de fysieke 

leefomgeving van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in 

zijn algemeenheid en die van mensen in een achterstandssituatie in het bijzonder. 

 

De doelstelling is opgesplitst in drie subdoelen die concreter weergeven waar naartoe gewerkt 

moet worden: 

 

 De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven is in zeven jaar twee maal zo 

hoog als de stijging van het provinciaal gemiddelde. 

 De werkloosheid in de Stellingwerven daalt in zeven jaar naar het provinciaal gemiddelde. 

 De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt naar het provinciaal gemiddelde
1

.

                                                

1

 Participatie betekent hier actieve deelname aan maatschappelijke activiteiten. Typische 

verschijningsvormen van het concept participatie zijn ‘arbeidsparticipatie’ (deelname aan de 

arbeidsmarkt) en ‘sociaal-culturele participatie’ (deelname aan sociaal-culturele activiteiten).
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Het project is op lokaal niveau uitgewerkt door de betrokken gemeenten Weststellingwerf en 

Ooststellingwerf, de Provincie Fryslân, inwoners en ondernemers. Dit heeft geresulteerd in 

voorstellen voor het opzetten van projecten in: 

 

 Noordwolde (Weststellingwerf). 

 Woonwijk het Haerenkwartier in Oosterwolde (Ooststellingwerf). 

 Woonwijk Oosterwolde Zuid in Oosterwolde (Ooststellingwerf). 

 

In de tweede fase van het project (vanaf 2013) is het dorp Haulerwijk (Ooststellingwerf) bij het 

project betrokken en wordt het dorp Ooststellingwerf in zijn geheel meegenomen in plaats 

van alleen de twee woonwijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid. 

 

Figuur 1.1 Oosterwolde en Haulerwijk  

 

Bron: TomTom, bewerking Partoer 
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Figuur 1.2 Noordwolde 

 

Bron: TomTom, bewerking Partoer 

 

Een integrale en creatieve aanpak met veel input van onderop ten aanzien van het behalen van 

de doelstellingen was voorwaarde voor het project. Voor beide gemeenten diende het 

realiseren van de doelstellingen uitgevoerd te worden door deelprojecten in relatie tot de 

volgende thema’s: 

 

 Arbeidsparticipatie en participatie in de samenleving. 

 Wonen. 

 Leefsituatie van kinderen en jongeren. 

 Fysieke infrastructuur. 

 Recreatieve infrastructuur.  
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1.2 Waarom dit onderzoek?  

In een grootschalig project als de Aandachtsgebieden Stellingwerven is het van belang om de 

deelprojecten, de doelstellingen en de resultaten goed te monitoren. Het moet duidelijk zijn 

wat de bijdrage van de deelprojecten is aan de centrale doelstellingen die zijn geformuleerd 

door Provinciale Staten. De Provincie Fryslân heeft Partoer daarom gevraagd om metingen uit 

te voeren, het proces te monitoren en tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie op te zetten 

en uit te voeren. In de periode 2011 - 2013 zijn reeds enkele publicaties verschenen 

(Nulmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven
2

, Eenmeting in de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven
3

, Projectevaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven
4

, Stellingnemen in de 

Stellingwerven
5

, Handen uit de mouwen in de Stellingwerven
6

).  

 

1.3 Proces-/deelprojectenevaluatie 

Het voorliggende document betreft de proces-/deelprojectenevaluatie binnen de Midterm 

review. De huidige Midterm review bestaat uit vier onderdelen: 

 

 Tweemeting. 

 Proces-/deelprojectenevaluatie. 

 Video: In gesprek met de Stellingwerven. 

 Eindrapportage met conclusies en aanbevelingen (publieksversie). 

 

In de proces-/deelprojectenevaluatie worden de vorderingen, obstakels, de processen en 

deelprojecten die deel uitmaken van de Aandachtsgebieden Stellingwerven gevolgd en 

beschreven. Daarbij wordt in de beschrijving en analyse rekening gehouden met de 

verschillende aanpak in beide gemeenten. Ook wordt een belangrijke rol weggelegd voor de 

betrokken inwoners, ondernemers, instanties, gemeenten en de Provincie Fryslân. Wat zijn 

hun ervaringen? Waar eerdere publicaties vooral de gebruikte methodiek, uitgangspositie en 

eerste resultaten beschrijven, biedt de voorliggende proces-/deelprojectenevaluatie meer 

ruimte voor het verhaal achter de cijfers en een kritische blik. Het project Aandachtsgebieden 

Stellingwerven loopt nu ruim zes jaar, de deelprojecten zijn opgestart en er is ervaring 

opgedaan met de samenwerkingsprocessen. Een goed moment om in te gaan op vragen als: 

Wat gaat goed en wat minder goed? Wat maakt het project wel of niet succesvol? Waar kunnen 

we nog van leren? Daarin benadrukken we dat kritische geluiden niet afdoen aan het respect 

voor allen die met hart en ziel hun bijdrage leveren. Dit deelonderzoek wil een bijdrage leveren 

aan het verrijken van de opgedane kennis en ervaring, opdat deze op hun beurt bouwstenen 

kunnen zijn voor soortgelijke projecten.  

 

  

                                                

2

 E. Buist, M. Jokhan & W. de Vries (2011). Nulmeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Leeuwarden: Partoer. 

3

 W. de Vries, I. de Vries & S. Wiegersma (2013). Eenmeting Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Leeuwarden: Partoer. 

4

 W. de Vries, I. de Vries & S. Wiegersma (2013). Projectevaluatie Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Leeuwarden: Partoer. 

5

 I.M. Verdoner (2012). Stellingnemen in de Stellingwerven. Leeuwarden: Partoer. 

6

 I.M. Verdoner & S. IJdema (2013). Handen uit de mouwen in de Stellingwerven. Leeuwarden: Partoer. 
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1.4 Economische crisis, bezuinigingen en decentralisaties 

Het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is van start gegaan in een turbulente periode. 

De economische recessie heeft ook haar weerslag op de Stellingwerven. In de Eenmeting
7

 

hebben we al kunnen lezen dat in Ooststellingwerf en Weststellingwerf de werkloosheid licht 

was toegenomen, zij het iets minder dan elders in de provincie. Ook voor het welzijns- en 

wijkwerk en de woningcorporaties, die een belangrijke rol spelen in het leefbaar maken en 

houden van de dorpen, veranderde het tij. Door bezuinigingen en de nieuwe Woningwet 

moesten nieuwe werkwijzen worden gezocht. Daar komt de omslag naar een 

participatiesamenleving bij. Daaruit voortvloeiend is het sociale domein in 2015 onder het 

beheer van de gemeenten gebracht. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) geven gemeenten meer zorgtaken die met minder 

middelen moeten worden uitgevoerd. Niet alleen met als doel om de omvang en de kosten van 

de verzorgingsstaat terug te dringen, ook om de versnippering in het voorzieningenaanbod 

tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de participatie van 

burgers in de samenleving. Dit vraagt een transformatie in werkwijze en houding van zowel 

cliënten, burgers, netwerken, professionals als overheden. ‘Eén gezin, één dienstverlener, één 

plan’ en ‘hulp waar nodig, thuis waar mogelijk’ kenmerken de nieuwe werkwijze.  

In het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn de afgelopen jaren verschillende 

deelprojecten gestart en initiatieven ondernomen om de achterstanden te bestrijden. De 

ongunstige economische conjunctuur en andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben 

uiteraard hun weerslag op de resultaten. In deze evaluatie geven we daarom bijzonder 

aandacht aan de invloed van de ontwikkelingen op de gemeenten en het project. 

 

1.5 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag, die in de proces-/deelprojectenevaluatie beantwoord wordt, is: 

 

Wat is de stand van zaken van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven en in 

hoeverre draagt het project bij aan het verbeteren van de sociaaleconomische positie en 

de fysieke leefomgeving van de inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en 

Weststellingwerf in zijn algemeenheid en die van mensen in een achterstandspositie in 

het bijzonder?  

 

Deze centrale vraag is uitgewerkt in acht onderzoeksvragen:  

 Hoe heeft het project zich ontwikkeld en wat is de invloed van de economische crisis en 

decentralisaties op het project in beide gemeenten?  

 Hoe worden de samenwerkingsverbanden per gemeente vormgegeven en wat maakt de 

samenwerking wel of niet succesvol?  

 Hoe worden bewoners en ondernemers van onderop betrokken bij het project in beide 

gemeenten en wat maakt de aanpak wel of niet succesvol?  

 Welke vormen van integraliteit (fysiek & sociaal) zien we in de aanpak binnen de twee 

gemeenten en wat maakt de integrale aanpak wel of niet succesvol? 

 Wat maakt de langdurige looptijd van het project wel of niet succesvol? 

 Welke deelprojecten worden er uitgevoerd in beide gemeenten en wat maakt de projecten 

wel of niet succesvol? 

 Wat zijn de resultaten met betrekking tot de doelstellingen, hoe beoordelen betrokkenen 

het resultaat van het project en wat maakt het project wel of niet succesvol? 

                                                

7

 W. de Vries, I. de Vries & S. Wiegersma (2013). Eenmeting Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Leeuwarden: Partoer. 
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 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de Aandachtsgebieden Stellingwerven 

en de ‘Vogelaarswijken’? 

 

1.6 Opzet onderzoek 

De proces-/deelprojectenevaluatie heeft plaatsgevonden door het bestuderen van documenten 

en het houden van interviews. Er zijn interviews afgenomen met afgevaardigden van de 

Provincie Fryslân, beide gemeenten en instanties, betrokkenen bij de projecten, inwoners en 

ondernemers. In totaal zijn er 46 personen geïnterviewd. De gesprekken zijn gevoerd aan de 

hand van een semigestructureerde vragenlijst. De gesprekken hebben in beide gemeenten 

plaatsgevonden of zijn telefonisch uitgevoerd in de periode maart – april 2016. De bewoners 

van de dorpen/wijken zijn geïnterviewd aan de hand van een groepsgesprek. Ook is er 

observatieonderzoek uitgevoerd tijdens de kernteambijeenkomsten van de beide kernteams.  

In de gemeenten is met behulp van de projectleiders het professionele netwerk in de wijk zo 

goed mogelijk in kaart gebracht. Dat netwerk is benaderd voor het onderzoek. Het netwerk 

bestaat uit projectleiders en coördinatoren bij de gemeente en Provincie, 

bewonersverenigingen, ondernemersverenigingen en professionals uit onder andere het 

welzijnswerk, onderwijs en corporaties. Representativiteit is hierbij geen uitgangspunt ge-

weest.  

Het aantal interviews is niet gelijk verdeeld over beide gemeenten. Omdat het kernteam in 

Ooststellingwerf een groot aantal leden heeft en er meer deelprojecten zijn in 

Ooststellingwerf, heeft dit in deze gemeente tot meer interviews geleid dan in 

Weststellingwerf. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal geïnterviewden per 

gemeente.  

 

Figuur 1.3 Geïnterviewden per gemeente 

 Bewoners Ondernemers Gemeente 

Instanties 

(corporaties, 

welzijn, onderwijs) Totaal 

Ooststellingwerf 

2 - Oosterwolde Zuid 

2 - het Haerenkwartier 

1 - Haulerwijk  9 14 28 

Weststellingwerf 2 1 6 5 14 

Provincie     4 

Totaal     46 

Bron: Partoer 
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2 Maatschappelijke context en interne ontwikkelingen 

De afgelopen zeven jaar is het project Aandachtsgebieden 

Stellingwerven onderhevig geweest aan diverse 

maatschappelijke ontwikkelingen van buitenaf. Zo is het 

project niet los te zien van de financieel economische crisis, 

de decentralisaties in het sociale domein en reorganisaties 

op diverse beleidsterreinen. Ook is de opzet van het project 

onderhevig geweest aan veranderingen. In dit hoofdstuk 

plaatsen we het project daarom in de relevante context en 

brengen we de ontwikkelingen van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven in kaart.  

 

2.1 Economische crisis 

Het economische speelveld is sinds 2008 enorm veranderd en heeft ook haar weerslag op de 

Stellingwerven. De algehele ongunstige economische conjunctuur kan daarom van invloed zijn 

op de resultaten van het project. Deze hypothese wordt bevestigd door de resultaten uit de 

Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven
8

. Het blijkt dat het aantal 

werkzoekenden tussen 2011 en 2015 flink is toegenomen in Ooststellingwerf (+ 58%) en 

Weststellingwerf (+ 70%). Deze stijging is vergelijkbaar met het percentage werkzoekenden op 

provinciaal niveau (+ 61%). In februari 2016 is het werkloosheidspercentage in de 

Stellingwerven ongeveer gelijk aan het Friese gemiddelde, zowel provinciaal als in de 

Stellingwerven is rond de 12% van de beroepsbevolking niet-werkend werkzoekend. Positief is 

dat betrokkenen het belang van het project juist onderschrijven in deze economisch 

onstuimige periode. Een bewoner licht toe: “Ondanks alle bezuinigingen hebben we door de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven toch nog mooi wat kunnen doen aan het dorp. Ik denk dat 

het project daarom juist in deze periode waardevol is geweest”. 

 

2.2 Decentralisaties 

Onder invloed van ‘de crisis’ en daarmee samenhangende beleidsveranderingen en 

decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp (2015) is er veel veranderd in beide gemeenten. 

De decentralisaties vorm(d)en een grote uitdaging voor de gemeenten. Niet alleen kwamen er 

nieuwe taken op gemeenten af, maar er werd ook flink bezuinigd. Gevolg is dat er binnen de 

gemeenten minder geld beschikbaar is voor projecten in het sociale domein. Desondanks zijn 

beide gemeenten blijven investeren in de deelprojecten die in het kader van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn uitgevoerd. 

Door de decentralisaties is ook de verhouding tussen inwoners, professionals, instituties en 

overheid veranderd. De gemeenten geven aan dat inwoners meer verantwoordelijkheid en 

inbreng hebben. “Het van onderop werken wordt nu nog intensiever ingevuld”, aldus de 

projectleider van de gemeente Ooststellingwerf. Ook de projectleider van de Provincie Fryslân 

erkent de kentering: “Hoewel Noordwolde en Oosterwolde door de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven vooruit liepen op de decentralisaties, heb ik gemerkt dat er door de 

decentralisaties meer aandacht is voor de participerende burger, het betrekken van mensen. 

Het van onderop werken wordt steeds meer omarmd”.  

                                                

8

 W. de Vries, E. Stutterheim & S. Hoekstra (2016). Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Leeuwarden: Partoer. 

“Hoe heeft het project zich 

ontwikkeld en wat is de 

invloed van de economische 

crisis en decentralisaties op 

het project in beide 

gemeenten?” 
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Net als veel andere gemeenten zagen de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf wijk-

gebiedsteams als dé manier om te voldoen aan de extra taken die door de decentralisaties bij 

hen terechtkwamen. Daarom zijn in 2015 gebiedsteams actief geworden in Ooststellingwerf 

en Weststellingwerf. De gemeenten legden daarbij nadrukkelijk de verbinding met het project. 

Beide gemeenten hebben de gebiedsteams opgezet via een deelproject dat onder de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven valt. Hierdoor kregen de gemeenten de kans om de 

gebiedsteams vroegtijdig op te zetten en te experimenteren met de opzet. Ook werken de 

gebiedsteams in beide gemeenten nauw samen met andere deelprojecten die in het kader van 

de Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn opgezet.  

 

2.3 Uitbreiding pilotgebied Ooststellingwerf 

Bij de start van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven werden het dorp Noordwolde 

(Weststellingwerf) en de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid in Oosterwolde 

(Ooststellingwerf) aangewezen als pilotgebieden. In Weststellingwerf is het pilotgebied 

onveranderd. In Ooststellingwerf is er echter voor gekozen om vanaf 2013 het project uit te 

rollen over heel Oosterwolde en het dorp Haulerwijk. De gemeente heeft hiervoor gekozen 

omdat zij vindt dat de werkwijze van de Aandachtsgebieden Stellingwerven zich goed leent 

voor het aanpakken van de jeugdproblematiek in Haulerwijk en de gemeente positieve 

ervaringen met het project ook graag wil doorzetten in de rest van Oosterwolde. De 

aanpassing van het pilotgebied heeft geleid tot een aantal nieuwe deelprojecten in Haulerwijk 

die als doel hebben om de jeugdproblematiek te verminderen. Ook zijn er in Oosterwolde 

nieuwe deelprojecten opgezet die buiten de wijken Oosterwolde Zuid en het Haerenkwartier 

plaatsvinden.  

 

2.4 Project ‘Energiek Noordwolde’ 

In Weststellingwerf heeft het project ‘Energiek Noordwolde’ (2013) invloed gehad op het 

project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Door de financiële impuls die het project ‘Energiek 

Noordwolde’ gaf, konden een aantal deelprojecten in Noordwolde zich extra ontwikkelen. Er 

is vooral ingezet op fysieke aanpassingen binnen de deelprojecten ‘Bestemming Noordwolde’ 

en ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’. “Door de gelden vanuit Energiek Noordwolde konden 

we de ‘ergernissen top 10’ in Noordwolde aanpakken. Dit heeft een enorme boost gegeven 

aan het dorp”, aldus het hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Weststellingwerf. 

Volgens de wethouder hebben ook de harde deadlines die op het project stonden voor een 

goede impuls gezorgd.  

 

2.5 Evaluatie 

De economische crisis heeft grote invloed gehad op het project. De werkloosheid nam 

aanzienlijk toe in de Stellingwerven, ondanks de inspanningen die werden geleverd om de 

werkloosheid te doen afnemen. Het blijkt echter wel dat het werkloosheidspercentage in de 

Stellingwerven in 2016 gelijk is aan het provinciale percentage (12%). Daarmee is (weliswaar 

met een omweg) de doelstelling met betrekking tot werkloosheid gehaald. Al was het 

natuurlijk de bedoeling dat de werkloosheid zou dalen in plaats van stijgen. Het is positief dat 

bewoners ervaren dat het project juist in deze crisisperiode waardevol is geweest.  
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Ook de decentralisaties hebben grote invloed gehad op het project. Ten eerste omdat inwoners 

meer verantwoordelijkheid en inbreng hebben gekregen. Het van onderop werken, dat een 

belangrijke kernwaarde is van het project, is hierdoor versterkt. Ten tweede omdat het beleid 

rond zorg, werk en jeugd nieuw vormgegeven werd en er gebiedsteams zijn opgezet die 

raakvlak hebben met diverse deelprojecten en een compleet nieuwe structuur geven aan het 

zorgveld. Het is positief dat beide gemeenten bij de opzet van de gebiedsteams de link hebben 

gelegd met de Aandachtsgebieden Stellingwerven en hiervoor een deelproject hebben gestart. 

Het project heeft hierdoor direct en indirect bijgedragen aan de transformatie die nodig is in 

het sociale domein, de vorming van de gebiedsteams in het bijzonder. 

Dat de gemeente Ooststellingwerf ervoor heeft gekozen om het pilotgebied uit te breiden, 

heeft positieve en negatieve kanten. Het is positief dat de ervaringen zo goed zijn dat het 

gebied uitgebreid is. Deze uitbreiding stelt de onderzoekers echter voor een lastige uitdaging, 

omdat de uitrol naar andere gebieden het meten van de effecten lastiger maakt. Daarbij komt 

dat het principe van langdurige aandacht en inzet op één gebied onder druk staat doordat 

nieuwe deelprojecten worden ontwikkeld in de nieuwe gebieden en niet of minder in de oude. 

Daarnaast lijken de nieuw geselecteerde gebieden minder goed aan te sluiten op de 

doelstelling van het project omdat zij minder achterstanden kennen dan de eerste lichting 

wijken/dorpen. Het nieuw toegevoegde dorp Haulerwijk kampt weliswaar met 

jeugdproblematiek, maar er is relatief weinig sprake van werkloosheid en juist een relatief 

hoge maatschappelijke participatie. Deze wijze van selecteren heeft zijn sporen nagelaten in 

de werkwijze en de resultaten van het project. 

Het is positief dat het project ‘Energiek Noordwolde’ een boost heeft kunnen geven aan het 

project in Noordwolde. Bestaande deelprojecten in het kader van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven konden zich hierdoor extra ontwikkelen. De inmenging van ‘Energiek 

Noordwolde’ zorgt er echter wel voor dat het meten en monitoren van de resultaten lastiger 

is geworden.  
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3 Samenwerkingsverbanden 

De Aandachtsgebieden Stellingwerven is een grootschalig 

project waarbij veel verschillende partijen en mensen 

betrokken zijn. Diverse nieuwe samenwerkingsverbanden 

zijn opgezet en reeds bestaande samenwerkingsverbanden 

zijn geïntensiveerd. In dit hoofdstuk worden de 

samenwerkingsverbanden tussen overheden en 

professionele instellingen beschreven en geëvalueerd, 

waarin met name aandacht is voor de kernteams die in 

beide gemeenten zijn opgericht, de samenwerking tussen 

de Provincie Fryslân en de gemeenten en de gemeenten onderling. De samenwerking met de 

inwoners en het werken van onderop komt aan bod in hoofdstuk vijf.  

 

3.1 Procesdiagram 

Beide gemeenten hebben een projectleider voor het project Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. Om de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen is samen met de 

projectleiders van beide gemeenten een procesdiagram opgesteld. Op de volgende pagina’s 

worden de samenwerkingsverbanden schematisch weergegeven.  

  

“Hoe worden de 

samenwerkingsverbanden 

per gemeente vormgegeven 

en wat maakt de 

samenwerking wel of niet 

succesvol?” 
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Figuur 1.4 Procesdiagram gemeente Ooststellingwerf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Partoer 
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Figuur 1.5 Procesdiagram gemeente Weststellingwerf  

 

Bron: Partoer 
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3.2 Projectleiding 

Beide gemeenten hebben een projectleider aangesteld voor de coördinatie van het project in 

de gemeente. Beide projectleiders zijn werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie. De 

coördinerende activiteiten van de projectleiders hebben onder andere betrekking op het 

contact met en de verantwoording naar de Provincie, het bewaren van overzicht, het 

coördineren van de diverse deelprojecten en de coördinatie en verantwoording binnen de 

gemeente zelf.  

De gemeenten hebben een verschillende koers ingezet wat betreft de taken van de 

projectleiders. Hierdoor zit de projectleider van Weststellingwerf dichter op de uitvoering van 

het project dan de projectleider in Ooststellingwerf. Waar de projectleider van Weststellingwerf 

tevens de voorzitter is van het kernteam (coördinerend orgaan voor het project) en het contact 

met overige betrokkenen op zich neemt, neemt de projectleider in Ooststellingwerf meer 

afstand. Het contact met de inwoners en de coördinatie van het kernteam wordt in 

Ooststellingwerf door de dorpencoördinator uitgevoerd. Bewoners geven aan dat de 

dorpencoördinator een vertrouwd gezicht is en dat de lijnen kort zijn. De coördinatie kan 

volgens betrokkenen in Ooststellingwerf echter wel verstevigd worden. Het zicht op wat er 

gebeurt in de gemeente en wat de doelen zijn ontbreekt. In Weststellingwerf is hier volgens 

betrokkenen wel goed zicht op.  

In Weststellingwerf zijn er een aantal wisselingen in de projectleiding geweest. De wisselingen 

in projectleiding hebben volgens betrokkenen invloed gehad op de continuïteit van het project 

binnen de gemeente. Dit kon deels opgevangen worden door de inzet van andere medewerkers 

binnen het gemeentelijke apparaat die zorgden voor draagvlak en continuïteit binnen het 

gemeentehuis. Betrokkenen geven aan dat de inzet en betrokkenheid van één coördinator 

belangrijk is voor het succes van het project.  

 

3.3 Kernteams 

Beide gemeenten hebben een kernteam opgezet als coördinerend orgaan voor het project in 

de gemeente. Het kernteam staat letterlijk in de kern van de samenwerkingsprocessen. In de 

kernteams hebben inwoners een prominente rol, in beide gemeenten wordt het kernteam 

daarom gezien als een belangrijk orgaan voor het van onderop werken. Hoewel het doel van 

het kernteam in beide gemeenten hetzelfde is, verschilt de opzet aanzienlijk.  

 

3.3.1 Opzet 

In Weststellingwerf is er een compact kernteam bestaande uit zeven personen: twee 

afgevaardigden van de gemeente (waaronder de projectleider), één vertegenwoordiger van de 

ondernemersvereniging, twee vertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang, één 

afgevaardigde van de Provincie Fryslân en één adviseur van Partoer. De directeur van de 

basisschool nam voorheen ook zitting in het kernteam en had volgens de kernteamleden een 

belangrijke rol vanwege zijn signalerende en activerende rol vanuit het middelveld, maar 

vanwege een nieuwe directiebaan op een andere school is hij uit het kernteam gestapt en 

vervangen door een lid vanuit het Plaatselijk Belang.  
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In Ooststellingwerf bestaat het kernteam uit een veel grotere en bredere groep betrokkenen. 

In het kernteam nemen 22 personen zitting. De dorpencoördinator stuurt vanuit zijn 

gemeentelijke functie het kernteam aan. Daarnaast nemen de volgende personen zitting in het 

team: twee afgevaardigden van de bewonerscommissie Haerenkwartier, twee afgevaardigden 

van de bewonerscommissie Oosterwolde Zuid, twee medewerkers van Stichting Scala, drie 

medewerkers van De Friese Wouden, twee gebiedsteammedewerkers, de wijkagent, een 

afgevaardigde van Caparis, de directeur van de 

basisschool, een afgevaardigde van Zuid Oost Zorg, een 

afgevaardigde van de gemeente Opsterland, een 

afgevaardigde van Woon Friesland, één medewerker van 

Actium Wonen en als slot een adviseur van Partoer. De 

projectleider van de Provincie is eveneens regelmatig 

aanwezig.  

Wat opvalt, is dat er geen vertegenwoordigers uit Haulerwijk zitting nemen in het kernteam 

Ooststellingwerf. Opvallend is tevens dat er meerdere afgevaardigden van dezelfde 

organisaties/instellingen zitting nemen in het kernteam, maar dat de input van ondernemers 

ontbreekt. In Weststellingwerf ontbreekt de input van het bredere maatschappelijke 

middenveld via instellingen en corporaties.  

 

3.3.2 Mandaat  

Zowel in Weststellingwerf als in Ooststellingwerf heeft de kerngroep veel mandaat. In beide 

gemeenten beheren de gemeente en de Provincie de subsidiegelden, zij hebben de 

uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Maar initiatieven worden vaak goedgekeurd. “De 

kerngroep maakt meestal een beslissing en informeert dan de Provincie en gemeente, welke 

dan vaak instemmen. Dat kan omdat er vertrouwen is in de kerngroep maar ook omdat er via 

de kerngroep van onderop wordt gewerkt”, aldus de projectleider van Weststellingwerf. 

Doordat de projectleider in Ooststellingwerf niet in het kernteam zit en de dorpencoördinator 

met de projectleider zaken moet afstemmen, heeft het kernteam in Ooststellingwerf minder 

mandaat dan in Weststellingwerf. Het kernteam in Ooststellingwerf is daarom meer gericht op 

uitwisseling en signalering dan op besluitvorming van onderop.  

 

3.3.3 Ervaringen Weststellingwerf 

In Weststellingwerf zijn de ervaringen met het kernteam positief. “De verschillende partijen 

werken goed samen”, aldus de afgevaardigde van de ondernemersvereniging. Ook het 

Plaatselijk Belang is te spreken over het kernteam. “Het kernteam werkt prettig. We begrijpen 

elkaar, we helpen elkaar op weg en werken efficiënt”. De Provincie Fryslân is tevens 

enthousiast. “We willen met zijn allen dezelfde kant op. We willen dingen doen die goed zijn 

voor Noordwolde”. De voorzitter van het kernteam wil de woningcorporaties en instellingen 

nog beter betrekken. “Het is niet handig en logisch dat corporaties en instellingen 

(zorg/welzijn) niet verbonden zijn aan het kernteam. Ze zouden eigenlijk meer in de stroom 

van het project mee moeten gaan”.  

  
  

“Het kernteam werkt prettig, 

we begrijpen elkaar, we 

helpen elkaar op weg en 

werken efficiënt.” 
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3.3.4 Ervaringen Ooststellingwerf 

Over het kernteam in Oosterwolde zijn de betrokkenen veelal kritisch. Door de omvang van 

het kernteam is het volgens kernteamleden niet duidelijk wie wat doet, worden afspraken niet 

nagekomen en wordt er weinig initiatief genomen.  “Het kernteam wordt te groot en er wordt 

te vaak vergaderd. Er komen geen concrete acties uit het overleg voort. Ik wil nu in kleiner 

verband gaan werken”, aldus de voorzitter van het kernteam. Ook andere kernteamleden uiten 

hun ontevredenheid. “In het kernteam wordt een hoop gepraat, met weinig resultaat”, aldus 

de bewoners van het Haerenkwartier. Ook geven enkele leden aan dat het overleg vrij chaotisch 

verloopt, dat er meer structuur gewenst is. Er wordt niet naar duidelijke doelen toegewerkt, 

een gedeelde visie ontbreekt en betrokkenen weten niet wat de stand van zaken is in het 

gebied. “Er is sprake van losse eindjes. Er worden allerlei deelprojecten opgestart, maar als je 

aan de mensen vraagt wat het doel is dan hebben ze werkelijk geen idee”, vindt een 

afgevaardigde van een woningcorporatie. Ook de bewoners van Oosterwolde Zuid missen 

structuur: “De deelprojecten staan bijvoorbeeld niet op de agenda. Daardoor weten we niet 

goed waar we naartoe werken. We hebben een half jaar geleden aangegeven uit het kernteam 

te stappen als we niet concreter gaan werken”. Een ander 

kernteamlid licht toe: “Ik zou het goed vinden om meer op 

overkoepelend, coördinerend niveau te overleggen. Soms 

wordt er gesproken tot op huisnummerniveau. Dat moet 

ook gebeuren maar niet in dit overleg. Het gaat erom: hoe 

gaan we dit gebied echt goed aanpakken met elkaar?”.  

 

3.4 Gemeenten en Provincie Fryslân  

In het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn de gemeenten Weststellingwerf, 

Ooststellingwerf en de Provincie Fryslân een langdurige samenwerking met elkaar aangegaan. 

Voor alle partijen een bijzondere samenwerking, omdat het project van onderop wordt 

vormgegeven, wat ook zijn doorwerking heeft in de onderlinge samenwerking tussen de 

gemeenten en de Provincie. Het initiatief voor de Aandachtsgebieden Stellingwerven lag bij de 

Provincie, maar nadat zij de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf betrok, wilde zij 

volgens haar eigen kernwaarden het project van onderop uitvoeren en veel zaken ‘loslaten’. 

“Die rol als initiatiefnemer en subsidieverstrekker heeft in combinatie met het van onderop 

principe af en toe wel voor spanning gezorgd. Als Provincie wil je natuurlijk wel dicht bij het 

initiatief staan en de randvoorwaarden neerzetten en monitoren. Maar gemeenten mogen ook 

optimale vrije speelruimte voelen”, aldus de voormalig projectleider van de Provincie Fryslân. 

Geart Benedictus, initiatiefnemer vanuit de Provincie licht verder toe: “De relatie tussen de 

Provincie en de gemeenten verliep niet altijd soepel. Toen de gemeenten de subsidie binnen 

hadden, wilden ze vervolgens autonoom kunnen werken. Dat heeft voor conflict gezorgd. Ik 

vond het jammer dat hierdoor de maatschappelijke zaak op de achtergrond raakte: 

generatiearmoede aanpakken.”  

 

  

“In het kernteam wordt een 

hoop gepraat, met weinig 

resultaat.” 
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3.4.1 Ervaring Provincie Fryslân  

De samenwerking tussen de gemeenten en de Provincie 

wordt op dit moment door de Provincie als plezierig 

ervaren. De projectleider van de Provincie Fryslân licht toe: 

“Ik weet dat het vroeger moeizaam ging, maar dat is nu 

niet meer het geval. We weten elkaar makkelijk te vinden. 

Misschien dat de gemeenten minder enthousiast zouden zijn als wij als Provincie strenge eisen 

zouden stellen. Dat doen we niet, wij wachten af wat er van onderop komt”. De Provincie krijgt 

het van onderop werken steeds beter in de vingers. Gemeenten krijgen veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid. “Wat de samenwerking met de gemeenten ten goede komt is dat we er 

heel open in staan. Dit is een project met een eigen grondwet. Waar wij normaal gesproken 

gewend zijn om gemeenten dingen op te leggen, zijn we in dit project bestuurlijk heel relaxt. 

Wat de gemeenten willen, dat doen we. Dat geeft rust, maar er ligt ook een grote 

verantwoordelijkheid bij de gemeenten”, aldus de betrokken gedeputeerde. Gedurende het 

project is er discussie ontstaan over de rollen en taken van de Provincie, onder meer over de 

verantwoording van de deelprojecten. Deze discussie is nog niet afgerond. “Het huidige 

bestuur geeft heel veel ruimte aan de gemeenten, wil hen niet voor de voeten lopen. Ik zou 

zelf graag iets meer sturing zien”, aldus de voormalig projectleider.  

Door de ervaringen met het project heeft de Provincie de wens om meer en op de 

‘Stellingwerfse manier’ aan te pakken. “We willen vaker dingen loslaten en ruimte geven aan 

de wensen van de mensen. Bijvoorbeeld bij de beginfase van een infraproject. Hetzelfde geldt 

bij de cultuurportefeuille en de Iepen Mienskipprojecten”, aldus de gedeputeerde.  

 

3.4.2 Ervaring gemeenten  

Ook gemeenten zijn te spreken over de samenwerking met de Provincie. Betrokkenen vinden 

dat de Provincie erg coöperatief is en geven aan het gevoel te hebben dat de Provincie hen 

serieus neemt. “De Provincie luistert goed naar de wensen van de inwoners. We hebben in 

Noordwolde voornamelijk ingezet op fysieke deelprojecten. Hier was het project eigenlijk niet 

voor bedoeld. Maar omdat het dorp het belangrijk vond om eerst de fysieke uitstraling van het 

dorp aan te pakken heeft de Provincie het toch mogelijk gemaakt”, aldus de projectleider 

Weststellingwerf. Ook de bereidheid om te ‘ontschotten’ binnen de Provincie en de deelname 

van de Provincie in het kernteam wordt door de gemeente Weststellingwerf als waardevol 

ervaren.  

De gemeente Ooststellingwerf voelt ruimte door de open en constructieve houding van de 

Provincie. “De Provincie toont lef met dit lange termijn project. Dat vind ik 

bewonderingswaardig en erg prettig werken”, vertelt de betrokken wethouder. Ook de 

projectleider is positief gestemd over de samenwerking met de Provincie. “Doordat de 

Provincie een andere ambtelijke werkwijze heeft zat er in 

het begin geen schot in de zaak. Sinds een jaar of twee 

werken we veel beter en sneller samen. De lijnen zijn kort”. 

De wethouder geeft verder aan dat het goed zou zijn om 

de verantwoording op het niveau van resultaat toe te 

spitsen. “Begin bij het verhaal in plaats van bij de cijfers. 

Dan begrijp je de cijfers ook beter”.  

 

“Dit is een project met een 

eigen grondwet.” 

“De provincie toont lef met 

dit lange termijn project. Dat 

vind ik bewonderingswaardig 

en erg prettig werken.” 
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Beide gemeenten geven aan dat het project grote invloed heeft op de werkwijze binnen de 

gemeente. Werken van onderop en integraal werken betekent niet alleen voor de Provincie 

maar ook voor de gemeenten dat ze moeten leren loslaten. Dat is ook hier een leerproces. 

Gemeenten bevinden zich in dit project in de positie van de midden manager, de tussenpositie 

tussen burgers, instellingen, politiek en Provincie. “Afdelingen werken meer samen, hebben 

dezelfde manager en gaan meer op pad. De dorpencoördinator speelt hier een belangrijke rol 

in. Hij stimuleert het denken vanuit wat de inwoners nodig 

hebben”, aldus de betrokken wethouder van 

Ooststellingwerf. In Weststellingwerf is een soortgelijke 

tendens te zien. De wethouder vertelt: “Door het project 

hebben we geleerd dat onderwerpen verschillende kanten 

hebben en dat er veel overlap is. De verschillende 

beleidsterreinen hebben elkaar beter leren kennen en 

hebben meer begrip voor elkaars situatie. Daardoor gaan 

processen ook sneller. Het leren spreken van elkaars taal vergt nog steeds oefening en heeft 

nog te weinig uitwerking op het werken binnen de hele gemeente, we doen dit nog 

voornamelijk binnen het project Aandachtsgebieden Stellingwerven”.  

 

3.5 Leren van elkaar 

Wat opvalt, is dat de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf onderling nauwelijks 

samenwerken. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de minimale samenwerking tussen beide 

gemeenten bij de aanpak en uitvoer van de decentralisaties. De betrokken wethouders spreken 

elkaar tijdens een bestuurlijk overleg, maar van overige samenwerking tussen de 

buurgemeenten is geen sprake. Volgens de voormalig projectleider van de Provincie Fryslân is 

dit een cruciaal punt. “Dit is een pilot, bij uitstek geschikt om ervaringen met elkaar te delen 

zodat je van elkaar kunt leren. Daar zijn we nog te weinig mee bezig. De uitwisseling tussen 

de beide gemeenten is in mijn ogen te beperkt”. De ervaringen zouden volgens de voormalig 

projectleider ook meer gedeeld moeten worden met andere regio’s. “Wie weet er buiten 

Friesland wat dit project inhoudt? Bijna niemand. De gemeenten en Provincie zouden dit nog 

verder kunnen uitbouwen”. 

 

3.6 Partoer 

Nadat het voorstel voor het project Aandachtsgebieden Stellingwerven werd goedgekeurd, is 

Partoer gevraagd om te adviseren over de inrichting en aanpak van het project. Partoer heeft 

daarvoor een onderlegger aangeleverd waar in beide gemeenten op voorgebouwd is. Na de 

start van het project heeft Partoer twee rollen en taken vervuld: advisering en monitoring. 

Volgens betrokkenen zorgt de monitoring en advisering ervoor dat het project de goede kant 

op blijft gaan en dat het gevoel van relevantie wordt aangewakkerd. “We kunnen hierdoor laten 

zien dat er echt mooie dingen gebeuren, onze gemeente en de inwoners worden hierdoor 

enthousiast”, aldus de projectleider van Weststellingwerf.  

 

  

“Afdelingen werken meer 

samen, hebben dezelfde 

manager en gaan meer op 

pad.” 
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3.7 Evaluatie 

Omdat er binnen de Aandachtsgebieden Stellingwerven een groot aantal betrokkenen is, zijn 

er diverse samenwerkingsverbanden opgezet of geïntensiveerd. Bijzonder is de samenwerking 

tussen de gemeenten en de Provincie Fryslân. De Provincie en gemeenten zijn een langdurige 

samenwerking met elkaar aangegaan, maar vanwege het van onderop principe heeft de 

Provincie een minder sturende rol dan normaliter. Dit heeft in de beginperiode voor 

spanningen gezorgd, vooral intern bij de Provincie. In de loop van het project is deze 

samenwerking steeds soepeler verlopen. De Provincie durft steeds meer los te laten. Een 

compliment gaat uit naar alle betrokkenen die zich hier 

hard voor hebben gemaakt.  

Het is positief dat de integrale en van onderop werkwijze 

van het project steeds meer voet aan de grond krijgt 

binnen de gemeenten en Provincie, ook op terreinen die 

geen raakvlak hebben met het project. Een aandachtspunt 

gaat echter uit naar de afstemming tussen de 

aandachtsgebieden. De gemeenten werken nauwelijks 

samen. Ook is er weinig uitwisseling met andere regio’s, 

terwijl een project zoals deze bij uitstek geschikt is voor 

het delen van ervaringen zodat men van elkaar kan leren. Het project als geheel en de 

deelprojecten afzonderlijk kunnen hun voorbeeldfunctie buiten de eigen gemeente versterken.  

Opvallend is het verschil in de uitvoer van het project in de gemeenten. Dit uit zich onder 

andere in de projectleiding. Beide gemeenten hebben een projectleider aangesteld voor de 

coördinatie van de Aandachtsgebieden Stellingwerven, in Ooststellingwerf heeft de 

projectleider echter een minder prominente en zichtbare rol. Doordat de projectleider in 

Ooststellingwerf geen voorzitter is van het kernteam en ook niet in het kernteam plaatsneemt, 

is hij minder betrokken bij de uitvoering van het project. De dorpencoördinator verzorgt het 

contact met de inwoners en stuurt het kernteam aan, wat voordelen heeft (de 

dorpencoördinator is zichtbaar, bereikbaar, spreekt de taal van de inwoners), maar hierdoor 

is wel een extra schakel tussen de inwoners en de projectleider gecreëerd. Hierdoor is het 

overzicht niet altijd aanwezig en raken de doelen van het project uit het vizier. Doordat de 

dorpencoördinator de voorzitter is van het kernteam en verantwoording aflegt aan de 

projectleider heeft het kernteam tevens minder mandaat. De aanbeveling is om de coördinatie 

in Ooststellingwerf te versterken.  

Beide gemeenten hebben kernteams opgezet waarin diverse betrokken partijen samenkomen, 

wensen kunnen uiten, de voortgang monitoren en nieuwe deelprojecten opzetten. De 

kernteams verschillen in opzet en uitvoer. Waar in Weststellingwerf het kernteam zeven 

deelnemers bevat, bestaat het kernteam in Oosterwolde uit 22 deelnemers. Door de brede 

opzet van het kernteam in Oosterwolde kan het project vanuit diverse perspectieven versterkt 

worden, worden kernpartners verbonden en wordt breed draagvlak gecreëerd, echter zorgt 

het er ook voor dat het kernteam niet goed functioneert. Door de omvang van het kernteam 

is het volgens kernteamleden niet duidelijk wie wat doet, worden afspraken niet nagekomen 

en wordt er weinig initiatief genomen. Om de functionaliteit van het kernteam te verbeteren 

wordt aanbevolen om het team compacter te organiseren, waarbij voorstellen van onderop en 

besluitvorming centraal staan.  

“Dit is een pilot, bij uitstek 

geschikt om ervaringen met 

elkaar te delen zodat je van 

elkaar kunt leren. Daar zijn 

we nog te weinig mee bezig.” 
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Overige kernpartners kunnen op afroepbasis aansluiten bij het kernteam indien nodig. 

Ondernemers ontbreken momenteel in het kernteam van Oosterwolde, de aanbeveling is om 

hen juist wel op te nemen in het kernteam. Opvallend is daarnaast de afwezigheid van 

inwoners uit Haulerwijk. Het is positief dat hiervoor gekozen is omdat er veel vertrouwen is in 

het werken van onderop, echter schuilt hierin wel het gevaar dat de verbinding met andere 

deelprojecten en met de doelstellingen verwatert en dat er niet meer van elkaar geleerd wordt. 

De aanbeveling is om bij het werken van onderop de nieuwe gebieden binnen het project niet 

geheel los te laten, maar hierin een nieuwe vorm van samenwerken te zoeken en de bewoners 

wel op te nemen in het kernteam.  

Door de compacte vormgeving van het kernteam in Weststellingwerf en het grote mandaat dat 

het kernteam heeft, functioneert het kernteam in Noordwolde goed. Echter nemen belangrijke 

kernpartners als scholen, corporaties en instellingen geen zitting in het kernteam. De 

aanbeveling is om het maatschappelijke middenveld te betrekken zodat het project breder 

opgezet en gedragen, wordt in het dorp.  
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4 Integraliteit  

Bij de start van de Aandachtsgebieden Stellingwerven is 

met nadruk gewezen op de noodzaak om mensen én 

stenen te verbinden. Het project kenmerkt zich daarom 

door een integrale aanpak, waarbij zowel fysieke als 

sociale achterstanden in samenhang worden opgepakt. 

Daarnaast geeft het projectplan aan dat ook de 

economische ontwikkeling met nadruk moet worden 

meegenomen. Het integrale karakter is geborgd in een 

aantal thema’s, waar de deelprojecten zich aan moeten 

relateren:  

 

 Participatie (arbeid/maatschappelijk) (sociaal). 

 Wonen (fysiek en/of sociaal). 

 Leefsituatie van kinderen en jongeren (fysiek en/of sociaal). 

 Fysieke infrastructuur (fysiek). 

 Recreatieve infrastructuur (fysiek, alleen Noordwolde). 

 

Dit hoofdstuk zoomt in op de vraag welke vormen van integraliteit we zien in de Stellingwerven 

en wat het resultaat is van de aanpak.  

 

4.1 Waarom Integraal?  

De integrale aanpak is gebaseerd op de veronderstelling 

dat sociale effecten beïnvloedt worden door fysieke 

voorwaarden. De Broken Window Theory (Wilson & Kellin, 

1982) ligt hieraan ten grondslag, die stelt dat tekenen van 

rotzooi ervoor zorgen dat mensen (ander) klein crimineel 

gedrag veroorzaken. De gedachte is dat dit effect ook 

andersom werkt; als de omgeving netjes is, gaan mensen 

zich netjes gedragen. Een ondernemer uit Noordwolde 

licht toe: “Als je sociaal dingen wilt bereiken dan moet je 

het fysiek goed voor elkaar hebben. Als je je slecht voelt 

en je kleedt je slecht dan blijft het slechte gevoel overheersen. Voel je je slecht maar kleed je 

je goed dan voel je je direct een stuk sterker”. In de doelstelling van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven wordt het verbeteren van de sociaaleconomische positie daarom nadrukkelijk 

verbonden aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. “Fysiek en sociaal hebben zoveel 

invloed op elkaar dat je ze niet los van elkaar kunt zien. De fysieke omgeving kan een 

voorwaarde zijn voor een beter sociaal verband. Als je trots bent op je omgeving dan doet dat 

iets voor de samenleving”, aldus de projectleider in Weststellingwerf.  

 

4.2 Integraliteit in de Stellingwerven 

De integrale aanpak is in beide gemeenten doorgevoerd. Er zijn verschillende vormen van 

integraliteit terug te vinden in de aanpak. Allereerst zijn er fysieke en sociale deelprojecten 

opgestart in de gemeenten. Daarnaast is de integrale aanpak ook doorgevoerd binnen enkele 

deelprojecten.  

 

“De fysieke omgeving kan 

een voorwaarde zijn voor een 

beter sociaal verband. Als je 

trots bent op je omgeving 

dan doet dat iets voor de 

samenleving.” 

“Welke vormen van 

integraliteit (fysiek & sociaal) 

zien we in de aanpak binnen 

de twee gemeenten en wat 

maakt de integrale aanpak 

wel of niet succesvol?” 
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4.2.1 Weststellingwerf 

Tabel 1.18 (Bijlage 4) geeft een overzicht van de deelprojecten in relatie tot de thema’s 

participatie, wonen, leefsituatie van kinderen en jongeren, fysieke infrastructuur en recreatieve 

infrastructuur. Opvallend is dat de meeste deelprojecten In Noordwolde zich richten op de 

maatschappelijke participatie. Daarnaast hebben veel deelprojecten raakvlak met de thema’s 

fysieke infrastructuur’ en ‘recreatieve infrastructuur. Deelprojecten die zich expliciet richten 

op arbeidsparticipatie zijn in de minderheid.  

Hoewel de verdeling tussen fysieke en sociale deelprojecten in eerste oogopslag gelijk lijkt, is 

de meeste energie en het merendeel van het budget besteed aan de fysieke deelprojecten 

(Buitengewoon Noordwolde, MFC ’t Vlechtwerk, Verkenning Buitenschil Noordwolde). Er is 

hiervoor gekozen omdat dit aansloot bij de wens van de inwoners. Er is bij de start van het 

project in Noordwolde een bijeenkomst georganiseerd met de inwoners waarbij zij ideeën en 

wensen konden inbrengen. Daar is onder andere een ergernissen top-tien in de fysieke 

omgeving uit voortgekomen die nu vrijwel is weggewerkt. 

Omdat de gemeente er groot belang aan hecht van 

onderop te werken, heeft de gemeente daarom 

voornamelijk deze punten aangepakt. “De fysieke 

deelprojecten komen vanuit het dorp zelf en worden 

gedragen door het dorp. Waarschijnlijk omdat fysieke 

resultaten tastbaar zijn. De sociale deelprojecten zijn 

voornamelijk ideeën van de Provincie en de gemeente die 

zijn uitgerold in Noordwolde”, aldus de projectleider. Wat 

de inzet op de fysieke kant nog heeft versterkt is de 

financiering die beschikbaar kwam via het externe project 

‘Energiek Noordwolde’. De fysieke deelprojecten kregen 

hierdoor een financiële impuls.  

De gemeente denkt dat de investering in de fysieke sfeer 

tot versnelling op sociaal vlak gaat leiden. “De fysieke 

resultaten hebben positieve invloed op het dorp. Het dorp 

is trots. Het heeft iets in beweging gezet. Ze vormen 

daarom een goede basis voor meer sociale deelprojecten”, 

aldus de projectleider. Volgens bewoners heerst er een 

positieve sfeer in het dorp. “Dit dorp heeft enorm veel om 

trots op te zijn”, zegt de voorzitter van het Plaatselijk 

Belang in een artikel met de veelzeggende titel ‘Dorp vol 

uitschot slaat terug’.
9

  

Ondanks de nadruk op fysieke deelprojecten, kent 

Weststellingwerf ook succesvolle initiatieven met een sociale component. Zo wordt er ieder 

jaar een Vikingfestival georganiseerd met als doel de maatschappelijke participatie van 

inwoners (voornamelijk jongeren) te vergroten en toeristen naar de regio te trekken. Ook is er 

een schoolmaatschappelijk werker aangesteld op de basisschool voor het bieden van adequate 

zorg aan leerlingen en het ontlasten van de school. Daarnaast heeft het buurtsportwerk zich 

ingezet om inwoners in beweging te brengen en een gezondere leefstijl aan te leren.  

                                                

9

 S. Altena (2016, 22 januari). Dorp vol uitschot slaat terug. Leeuwarden: Leeuwarder Courant. 

“De fysieke deelprojecten 

komen vanuit het dorp zelf 

en worden gedragen door 

het dorp. Waarschijnlijk 

omdat fysieke resultaten 

tastbaar zijn. De sociale 

deelprojecten zijn 

voornamelijk ideeën van de 

provincie en de gemeente 

die zijn uitgerold in 

Noordwolde.” 

“De fysieke resultaten 

hebben positieve invloed op 

het dorp. Het dorp is trots. 

Het heeft iets in beweging 

gezet. Ze vormen daarom 

een goede basis voor meer 

sociale deelprojecten.” 
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Het is positief dat ook binnen deelprojecten een combinatie wordt gemaakt tussen ‘mensen 

en stenen’. Het deelproject ‘Sociale ondersteuning onderhoud Woningstichting 

Weststellingwerf’ maakt deze combinatie door het onderhoud van woningen te combineren 

met sociale ondersteuning. Helaas is dit deelproject niet opgestart vanwege een tekort aan 

financiële middelen van de woningstichting. Ook het projectplan van ‘Buitengewoon 

Noordwolde’ maakt de koppeling met de sociale kant door werkzoekenden (social return) en 

vrijwilligers (leerlingen) in te zetten bij de fysieke aanpassingen. Helaas is niet duidelijk of het 

ook echt gelukt is om werkzoekenden en vrijwilligers in te zetten. Daarnaast zijn er een paar 

fysieke deelprojecten die een duidelijk sociaal effect hebben. Zo is de herindeling van het MFC 

’t Vlechtwerk bijvoorbeeld van invloed geweest op de sociale functie van het gebouw. Door 

aanpassingen aan het gebouw lijkt het MFC op sociaal gebied meer voor de inwoners in 

Noordwolde te kunnen betekenen. Daarnaast is er bij het ‘Haalbaarheidsonderzoek 

Zorgcentrum Noordwolde’ voor gezorgd dat inwoners met een toenemende zorgbehoefte in 

het dorp kunnen blijven wonen. 

De geluiden over de werkwijze in Weststellingwerf zijn zowel positief als kritisch. Dat ervoor 

is gekozen om veel tijd, energie en geld te besteden aan fysieke aanpassingen zorgt voor 

verschillende geluiden. De voormalig projectleider vanuit de Provincie vindt dat het accent te 

sterk ligt op de fysieke sfeer. “Hoewel de fysieke aanpassingen kansen bieden”. De 

gedeputeerde is juist positief over de fysieke aanpak in Noordwolde: “Ik vind het goed dat er 

veel geld en aandacht naar bakstenen is gegaan. Een fysieke aanpak kan essentieel zijn om 

sociale zaken op te pakken”.  

 

4.2.2 Ooststellingwerf 

Tabel 1.16 (Bijlage 3) geeft een overzicht van de 

deelprojecten die in Ooststellingwerf zijn opgestart in 

relatie tot de thema’s participatie, wonen, leefsituatie van 

kinderen en jongeren, fysieke infrastructuur en recreatieve 

infrastructuur. Wat opvalt, is dat de meeste aandacht uit 

gaat naar de maatschappelijke participatie en kinderen en 

jongeren. Ook zijn er meer deelprojecten opgestart rond 

de thema’s wonen en arbeidsparticipatie. Er zijn relatief 

weinig deelprojecten die raakvlak hebben met het thema fysieke infrastructuur, wat een groot 

verschil is met de werkwijze in Weststellingwerf. Daarnaast heeft Ooststellingwerf het thema 

recreatieve infrastructuur helemaal geen aandacht gegeven.  

In het nieuwe pilotdorp Haulerwijk zijn twee deelprojecten opgestart die zich beide richten op 

kinderen en jongeren. Van integraliteit is in Haulerwijk daarom nog geen sprake. Al met al zet 

de gemeente Ooststellingwerf het meeste in op de sociale structuur en minder op de fysieke 

structuur. Volgens bewoners van de aandachtswijk het Haerenkwartier mag de focus in de wijk 

juist meer op het fysieke stuk liggen. “Als ik door de wijk rij, dan denk ik, wat is het hier een 

rotzooi. De wijk is achteruit gegaan de afgelopen jaren”, aldus een bewoner.  

 

“Volgens bewoners van de 

aandachtswijk ‘het 

Haerenkwartier’ mag de 

focus meer op het fysieke 

stuk liggen.” 



26 | 

Er is een aantal deelprojecten dat raakvlak heeft met zowel een fysiek als een sociaal thema, 

wat de integraliteit binnen de deelprojecten ten goede komt. ‘Voor de wijk, door de wijk’ is 

hier een voorbeeld van. De fysieke omgeving van de wijken wordt opgeknapt door inwoners 

met een uitkering die hierdoor werkervaring opdoen en daarmee hun kansen op een betaalde 

baan kunnen vergroten. Betrokkenen zijn lovend over dit deelproject en noemen het een 

schoolvoorbeeld van de integrale aanpak. “Zo is de combinatie tussen mensen en stenen 

bedoeld”, aldus de voormalige projectleider van de Provincie. De integraliteit komt ook naar 

voren in het deelproject ‘Leefbaarheid Hooge en Lage Esch’. Het doel om de buurt te activeren 

en het vertrouwen te wekken van de bewoners wordt onder andere aangepakt door verkeers- 

remmende maatregelen toe te passen en een opruim dag te organiseren. Daarnaast stimuleert 

de dorpencoördinator (fysieke) initiatieven van wijkbewoners en hebben de wijkteams die zijn 

opgericht in het deelproject ‘versteviging wijkteams’ allerlei (fysieke) projecten binnen de 

wijken opgestart.  

De gemeente Ooststellingwerf wil in de toekomst de integrale aanpak vaker maken. De 

dorpencoördinator vertelt: “We willen nog meer ervaring opdoen met de integrale aanpak en 

meer bewust de combinatie gaan maken in projecten”.  

 

4.3 Evaluatie 

De gemeenten hebben bij de start van de Aandachtsgebieden Stellingwerven niet alleen 

organisatorisch maar ook inhoudelijk een ander startpunt gekozen. Na een blik op de diverse 

deelprojecten die zijn opgestart in Weststellingwerf en Ooststellingwerf kan gesteld worden 

dat Noordwolde sterk op de fysieke kant heeft ingezet en dat de focus in Oosterwolde meer 

op de sociale kant ligt.  

Dat er in Weststellingwerf veel tijd, energie en geld is 

gestopt in het verfraaien van het dorp, heeft ervoor 

gezorgd dat er minder is geïnvesteerd in de sociale kant. 

Het integrale aspect is hierdoor niet optimaal van de grond 

gekomen. Het dorp zelf is echter zeer te spreken over de 

aanpak. Omdat het dorp de wens had om de fysieke zaken 

eerst op te pakken, voelt het dorp zich gehoord, is er 

draagvlak ontstaan en geven inwoners aan trots te zijn op 

hun dorp. Er is een basis om op verder te bouwen. De 

aanbeveling is om het zwaartepunt voor de komende 

periode te leggen op het sociale deel, gericht op de doelen 

rondom werk, inkomen en participatie. Wat prioriteit heeft 

zijn deelprojecten gericht op arbeidsparticipatie, omdat er 

in Weststellingwerf maar één deelproject is dat hier op 

ingezet heeft. Juist dit thema is van belang om de 

werkloosheid te doen afnemen en het gemiddelde inkomen 

te doen stijgen. De aanbeveling is om dit onderdeel samen 

met het bedrijfsleven, van onderop, aan te pakken.  

 

“Noordwolde heeft sterk op 

de fysieke kant ingezet, 

Oosterwolde juist op het 

sociale aspect.” 

“Geef in Noordwolde de 

komende periode prioriteit 

aan sociale projecten, met 

name rondom 

arbeidsparticipatie en doe 

dit van onderop, samen met 

het bedrijfsleven.” 
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In Ooststellingwerf is juist een groot aantal sociale 

deelprojecten opgezet. Er is veel geïnvesteerd in 

maatschappelijke participatie, wonen, kinderen en 

jongeren. Ook is er een aantal deelprojecten opgezet rond 

het thema arbeidsparticipatie. Het is positief dat 

Ooststellingwerf krachtig heeft ingezet op deze thema’s. 

Ooststellingwerf kent tevens deelprojecten die ook fysieke 

onderdelen oppakken, maar dit zijn geen grootschalige 

fysieke deelprojecten zoals in Weststellingwerf. In de 

aandachtswijk het Haerenkwartier wringt dat, bewoners 

vinden dat de wijk er fysiek op achteruit is gegaan. Om 

meer vertrouwen en draagvlak bij de bewoners te creëren 

is het goed zijn om (samen met bewoners) te investeren in 

de fysieke omgeving van het Haerenkwartier. De 

aanbeveling is daarnaast om de integrale aanpak ook te 

blijven doorvoeren in de nieuwe pilotgebieden, zodat zij 

aansluiten op de kernwaarden van de pilot. Van 

integraliteit is in het nieuwe pilotdorp Haulerwijk 

momenteel nog geen sprake.  

Het is positief dat in beide gemeenten ook binnen 

deelprojecten de combinatie tussen mensen en stenen 

wordt gemaakt. In Weststellingwerf is dit echter 

voornamelijk bij het maken van plannen gebleven, de 

uitvoer is wat blijven steken. Hoewel er in Ooststellingwerf 

een aantal deelprojecten een mooie combinatie maakt 

tussen fysieke en sociale componenten, kan ook hier nog 

meer de combinatie tussen fysiek en sociaal worden 

gemaakt. Aanbeveling is om bij de start van nieuwe deelprojecten aandacht te geven aan de 

integraliteit binnen het deelproject.  

In de opzet van de Aandachtsgebieden Stellingwerven wordt aangegeven dat naast het 

aanpakken van fysieke en sociale achterstanden ook met nadruk de economische ontwikkeling 

aandacht moet krijgen. Er zijn echter weinig deelprojecten gericht op economische 

ontwikkeling. Alleen Weststellingwerf kent een aantal deelprojecten die inzetten op de 

recreatieve infrastructuur en kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling.  

Het is echter niet opzienbarend dat er weinig aandacht uit is gegaan naar de economische 

ontwikkeling omdat economische ontwikkeling niet 

als thema wordt benoemd waar deelprojecten aan 

gerelateerd kunnen worden. De aanbeveling is om 

economische ontwikkeling als thema toe te voegen 

en (samen met het bedrijfsleven, van onderop) 

nieuwe deelprojecten op te starten die zich richten 

op dit thema.  

 

 

 

 

  

“Om meer vertrouwen en 

draagvlak in ‘het 

Haerenkwartier’ te creëren is 

het goed om samen met de 

bewoners te investeren in de 

fysieke omgeving.” 

“Voer de integrale aanpak 

ook door in de nieuwe 

pilotgebieden zodat zij 

aansluiten op de 

kernwaarden van het 

project.” 

“Aanbeveling is om bij de 

start van nieuwe 

deelprojecten aandacht te 

geven aan de integraliteit 

binnen het deelproject.” 

“Voeg economische ontwikkeling 

als thema toe en zet samen met het 

bedrijfsleven nieuwe deelprojecten 

op die zich richten op dit thema.” 
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5 Van onderop 

 

Het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is 

gericht op het ingrijpend  verbeteren van het 

toekomstperspectief van de inwoners van de 

aandachtsgebieden. Bij de start van het project 

werd het belang van de betrokkenheid van deze 

inwoners nadrukkelijk onderstreept. Een 

intensieve samenwerking tussen bewoners en 

overheden, die van onderop georganiseerd 

wordt, was voorwaarde voor de provinciale ondersteuning van het project. Deze visie liep 

vooruit op wat nu de ‘participatiemaatschappij’ is gaan heten. 

 

5.1 Waarom van onderop? 

Het werken van onderop heeft als doel dat de dorpen eigenaar zijn van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven en dus niet de gemeenten of Provincie. Zodat zij zelf kunnen bouwen aan een 

goede toekomst. Geart Benedictus, grondlegger van het project, is groot voorstander van de 

aanpak van onderop: “Je kunt als Provincie niet zomaar iets opleggen. Het moet echt van 

onderop komen. Friezen doen niet zomaar iets wat van bovenaf wordt opgelegd”. Deze aanpak 

sluit aan bij de veranderende verhouding tussen overheid en inwoners, waarbij meer ruimte is 

voor actief burgerschap en eigen initiatief van inwoners. De belangrijkste winst van de 

werkwijze in de Stellingwerven is volgens betrokkenen het draagvlak dat ontstaat, de kwaliteit 

van het resultaat en de energie en samenhang die het oplevert in de dorpen.  

 

5.2 Kernteams 

De kernteams die in beide gemeenten zijn opgezet vormen 

een belangrijk orgaan voor het werken van onderop in het 

project. Afgevaardigden uit het dorp nemen zitting in de 

kernteams en kunnen in het in het kernteam meedenken 

en meebeslissen over het project. Het mandaat van de 

kerngroepen is groot en de kernteamleden ervaren dat er naar hun inbreng geluisterd wordt. 

De afgevaardigde van het Plaatselijk Belang Noordwolde licht toe: “Ik heb het gevoel dat de 

gemeente nu echt samen met het dorp ontwikkelt”. Ook de projectleider van de Provincie is te 

spreken over de kernteams: “De input van inwoners wordt serieus genomen, dit is echt werken 

voor de gemeenschap”.  

Doordat het kernteam in Ooststellingwerf breed is opgezet en het kernteam Weststellingwerf 

in kleiner verband werkt (zie hoofdstuk ‘samenwerkingsverbanden’), krijgen in 

Ooststellingwerf meer betrokkenen de kans zich via het kernteam in het project te mengen 

dan in Weststellingwerf. Weststellingwerf wil het kernteam daarom verbreden, zodat ook 

corporaties en instellingen input kunnen leveren. Hoewel het kernteam in Ooststellingwerf 

breed is opgezet, ontbreekt de stem van de inwoners van Haulerwijk en ondernemers.  

De inwoners die plaatsnemen in de kernteams zijn afgevaardigden van de 

bewonerscommissies (het Haerenkwartier, Oosterwolde Zuid), het Plaatselijk Belang 

(Noordwolde) en de ondernemersvereniging (Noordwolde). Hoewel zij via hun rol in het 

kernteam de verbinding zoeken met hun achterban, is het aantal overige inwoners dat van 

onderop wordt betrokken bij het project klein. Het van onderop werken wordt grotendeels 

vormgegeven via de bekende sleutelfiguren.  

“Dit is echt werken voor de 

gemeenschap.” 

“Hoe worden bewoners en 

ondernemers van onderop betrokken 

bij het project in beide gemeenten en 

wat maakt de aanpak wel of niet 

succesvol?” 
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5.3 Deelprojecten 

De aanpak van onderop komt ook tot uiting in diverse deelprojecten die zijn opgestart. Een 

aantal voorbeelden:  

 

Ooststellingwerf 

 Inzet NASB en buurtsportcoaches 

De initiatieven worden door de inwoners zelf aangedragen (via buurtscans). Ook 

spelen inwoners een grote rol in de organisatie en uitvoering. De buurtsportcoaches 

zijn veelal faciliterend en begeleidend betrokken bij het deelproject. 

 Aanpak met een gezicht: uitbreiding dorpencoördinator 

De functie van de dorpencoördinator is uitgebreid, waardoor hij meer tijd heeft om 

het contact met inwoners te verbeteren en het van onderop werken te stimuleren. 

 Aanpak met een gezicht: versteviging wijkteams 

Door het oprichten van de commissies is de communicatie tussen de gemeente en de 

inwoners verbeterd en worden signalen vanuit de wijken opgepikt waardoor er meer 

zicht is op actuele zaken. Vanuit de vier bewonerscommissies zijn stimulerende 

deelprojecten van onderop opgestart en uitgevoerd. 

 Leefbaarheid Hooge en Lage Esch 

De gemeente en andere professionals zijn in gesprek gegaan met bewoners voor het 

bepalen van de aanpak voor het gebied.  

 Leefbaarheid Weidemaad Oosterwolde 

Het plan was om bewoners zelf hun tuin te laten opruimen. 

 Naschoolse activiteiten 

Onder andere vrijwilligers uit de wijken verzorgen de naschoolse activiteiten. 

 Participatie – investeren in sociaal kapitaal 

De nieuwe, digitale vorm van de jeugdraad is een laagdrempelige manier om 

jongeren te betrekken bij beleidsvorming. 

 Buurtbemiddeling 

Het deelproject wordt uitgevoerd door vrijwillige bemiddelaars. De bemiddelaars 

helpen buren die een conflict hebben om zelf tot oplossingen en afspraken te komen. 

 Jeugd Haulerwijk 

Er worden inwoners betrokken bij de opzet van het deelproject.  

 Meer voor Haulerwijk 

Het dorp heeft via de werkgroep invloed op de opzet en uitvoering van het 

deelproject.  

 Voor de wijk, door de wijk 

Het deelproject wordt van onderop uitgevoerd door inwoners uit de dorpen met een 

uitkering.  
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Weststellingwerf 

 Buitengewoon Noordwolde 

De wens voor de fysieke aanpassingen in het dorp kwam vanuit het dorp. Afgevaar-

digden vanuit het dorp vormden een werkgroep, organiseerden een inloopdag waarin 

inwoners konden reageren op de plannen en inwoners zijn ingezet bij de uitvoer van 

enkele deelprojecten. 

 Haalbaarheidsonderzoek Zorgcentrum Noordwolde 

Het initiatief voor het zorgcentrum is van onderop gekomen. Ook de 

haalbaarheidsonderzoeken en de verdere uitvoering van het deelproject zijn van 

onderop uitgevoerd.  

 Inventarisatie en doorontwikkeling proeftuin zorg 

De gebiedsteammedewerkers voeren de aanpak van onderop door keukentafel-

gesprekken met cliënten te voeren. Samen met cliënten wordt bepaald wat de beste 

aanpak is.  

 Jeugdparticipatie – Vikingfestival 

Het initiatief voor het Vikingfestival is vanuit de jongeren gekomen. Inwoners (ook 

jongeren) organiseren het festival en voeren het festival uit.  

 MFC ’t Vlechtwerk 

Bewoners hebben input geleverd voor de aanpassingen van het MFC en leveren een 

grote bijdrage aan de uitvoer van het MFC.  

 Verkenning buitenschil Noordwolde 

Bewoners en andere partijen zijn betrokken bij het bedenken van de plannen voor het 

gebied. 
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5.4 Burgerparticipatie versus overheidsparticipatie 

Wat vanuit de deelprojecten in het oog springt, is dat er een verschil is tussen initiatief van 

onderop, input van onderop en uitvoer van onderop. Het verschil tussen deze verschillende 

startpunten hangt samen met een verschuiving in de visie en het proces van 

beleidsontwikkeling en de relatie tussen burgers en overheden: burgerparticipatie versus 

overheidsparticipatie. Kort gezegd is de overheid de leidende partij in geval van 

burgerparticipatie. De overheid formuleert voorgenomen beleid en burgers worden 

uitgenodigd om hun visie hierop te geven. Burgers participeren in het beleidsproces van de 

overheid waarop het beleid mogelijk wordt aangepast (maar niet noodzakelijk) en burgers 

kunnen een bijdrage leveren in de uitvoering. Bij overheidsparticipatie werkt het proces 

andersom: Het initiatief ligt bij de burgers, zij dragen ideeën en plannen aan bij de overheid. 

De overheid ondersteunt en faciliteert vervolgens haar burgers bij het realiseren van de 

plannen. De overheid participeert in de plannen en wensen van burgers. 

Zowel in Ooststellingwerf als in Weststellingwerf is er 

voornamelijk input en uitvoer van onderop geweest 

(burgerparticipatie). Burgerinitiatief (overheidspartici-

patie) komt minder vaak voor. Het lijkt dat Weststellingwerf 

meer de richting van overheids-participatie op is gegaan 

dan Ooststellingwerf. “Voor de gemeenten is het van 

onderop werken een enorme omschakeling geweest. Ik 

vind het bewonderings-waardig hoe ze in hun nieuwe rol 

schikken. Ik denk wel dat inwoners nog steeds voornamelijk betrokken worden bij beleid in 

plaats van dat er beleid wordt ontwikkeld vanuit bewoners. Gemeenten kunnen zich nog meer 

transformeren van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie”, aldus de projectleider van 

de Provincie Fryslân. De projectleider in Weststellingwerf is het daarmee eens: “Het echte van 

onderop werken moeten we nog beter in de vingers krijgen. De leden van het kernteam steken 

erg hun nek uit voor de belangen van het dorp en hebben goed zicht op wat er speelt in het 

dorp. Ze zijn daarnaast goed in staat om verbinding te leggen met het dorp. De inwoners 

worden dus wel betrokken bij deelprojecten, maar het initiatief komt nog te weinig van de 

inwoners zelf”. De gemeente Weststellingwerf wil daarom het project nog meer laten vertakken 

in het dorp. “Er zit veel kracht in het dorp, maar de koppeling vraag-aanbod is nog 

onvoldoende. We willen hier de komende tijd meer dwarsverbanden leggen. Onze rol zal 

daarbij steeds meer faciliterend worden”, aldus de projectleider. De gemeente gaat daarom 

samen met het dorp aan de slag om meer vrijwilligers te werven. Dit sluit aan op de conclusies 

van het onderzoek Participatie in Noordwolde
10

, waarin wordt aangegeven dat nog niet alle 

potentie voor vrijwilligerswerk wordt benut. Ook Ooststellingwerf wil het van onderop werken 

meer versterken. “Ik wil inwoners graag nog actiever 

betrekken. Er zijn nog teveel deelprojecten waar de 

gemeentelijke regie op zit”, aldus de projectleider.  

 

  

                                                

10

 N. van der Feen, E. Stutterheim (2016). Participatie in Noordwolde, onderzoek naar de economische en 

maatschappelijke participatie. Leeuwarden: Partoer.  

“Het echte van onderop 

werken moeten we nog beter 

in de vingers krijgen.” 

 “Inwoners worden 

voornamelijk betrokken bij 

beleid in plaats van dat er 

beleid wordt ontwikkeld 

vanuit bewoners.” 
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5.5 Loslaten: maatwerk 

Uit de gesprekken met de gemeenten blijkt dat men zoekende is naar de rol van de gemeente 

in het van onderop werken. Een gedachtegang die naar voren komt bij verschillende 

betrokkenen uit beide gemeenten is dat de gemeente moet ‘loslaten’ bij het van onderop 

werken. “Soms moet je op je handen gaan zitten, dingen gewoon laten gebeuren. Meestal gaat 

het dan wel goed, bewoners willen geen bende maken van hun woon- en leefomgeving”, aldus 

de dorpencoördinator van Ooststellingwerf. 

Door het project is duidelijk geworden dat er niet één manier van het werken van onderop is. 

De ervaringen en resultaten met de aanpak in Noordwolde en de wijken het Haerenkwartier en 

Oosterwolde Zuid tonen zich een schoolvoorbeeld van diversiteit. Waar het van onderop 

werken goed aanslaat in Oosterwolde Zuid en Noordwolde, roept het werken van onderop in 

het Haerenkwartier juist problemen op.  

De inwoners van de wijk Oosterwolde Zuid zijn positief gestemd over de werkwijze van de 

gemeente Ooststellingwerf. De bewonerscommissie neemt veel initiatief en vindt het prettig 

om bij onderwerpen betrokken te worden. Door de werkwijze hebben inwoners het gevoel nu 

echt iets te kunnen betekenen. Ook in Noordwolde zijn de ervaringen positief. Inwoners van 

Noordwolde geven aan dat er meer betrokkenheid en draagvlak is in het dorp. “Als er dingen 

van bovenaf worden opgelegd, dan voel je je niet erkend. Dat is nu wel het geval. Mensen 

beseffen dat het dorp van hen is. Dat heeft ook andere positieve effecten. Er zijn de laatste 

tijd vrijwel geen vernielingen meer in het dorp”, aldus de vicevoorzitter van het Plaatselijk 

Belang.  

De bewoners van het Haerenkwartier vinden echter dat de 

aanpak nog niet aansluit op de behoeften van de wijk. Het 

Haerenkwartier kampt met een hoge verhuisbeweging en 

er is weinig sociale cohesie. Hierdoor is de wijk niet goed 

in staat op initiatief van onderop te organiseren. Bewoners 

geven aan dat zij ervaren dat de gemeente hen in de kou 

laat staan en dat de wijk hierdoor achteruit is gegaan. “Het 

van onderop werken, dat werkt hier gewoon niet. Mensen zijn hier op zichzelf, willen zich niet 

inzetten voor de wijk. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid weer terugpakken en 

harder optreden”, aldus een lid van de bewonerscommissie Haerenkwartier. Net als de 

bewoners van het Haerenkwartier merkt ook de dorpencoördinator op dat het van onderop 

werken in het Haerenkwartier een aandachtspunt is. “Van onderop werken lukt alleen als er 

mensen zijn die dat kunnen en willen. Daarom is er maatwerk nodig. In het Haerenkwartier 

moeten we de begeleiding op een andere manier body geven. Maar hoe, dat weet ik nog niet”.  

De projectleider van de Provincie Fryslân sluit zich hier bij aan. “Ik denk dat helemaal van 

onderop werken niet haalbaar is, dat is teveel gevraagd voor inwoners. Zorg voor een goede 

mix tussen van onderop en van bovenaf”. Ook Geart Benedictus, initiatiefnemer van het 

project, is het daarmee eens. “Het is de kunst om als professional goed te luisteren, vragen te 

stellen en mensen te prikkelen. Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk om het bedrijfsleven te 

betrekken. Daarom denk ik dat dit beter begeleid kan worden van bovenaf”.  

 

5.6 Van onderop binnen gemeenten en Provincie 

Toen het project Aandachtsgebieden Stellingwerven in 2010 van start ging, schepte de 

Provincie daaraan de voorwaarde dat deze van onderop georganiseerd werd. Dit betekende 

niet alleen een nieuwe samenwerking voor de gemeenten en de inwoners, ook de Provincie 

zelf nam een nieuwe werkwijze aan en hield zich meer op afstand.  

“Van onderop werken lukt 

alleen als er mensen zijn die 

dat kunnen en willen. Daarom 

is er maatwerk nodig.” 



34 | 

Beide wethouders geven aan dat het project veel invloed heeft gehad op de werkwijze binnen 

de gemeente. Gemeenten hebben geleerd om bewoners de vraag te stellen wat ze nou eigenlijk 

willen. “Onze wens is om het dorp weer terug te geven aan de bewoners. Dat is in een 

stroomversnelling gekomen door de Aandachtsgebieden Stellingwerven”, vertelt de wethouder 

van de gemeente Weststellingwerf. De wethouder van Ooststellingwerf licht toe: “Door dit 

project hebben we vertrouwen gekregen in de aanpak van onderop. We voeren dit nu steeds 

meer door, beginnen niet met beleidsplannen schrijven, maar praten met partijen om te vragen 

wat zij willen. We maken gebruik van kennis en kracht uit de maatschappij”. Ook heeft het van 

onderop werken veel invloed op de processen binnen de gemeente. Weststellingwerf: “We 

moeten nu snel kunnen schakelen, het proces gaat anders als je van onderop werkt. We hebben 

moeten leren om de procesregie los te laten”.  

Beide gemeenten hebben gemerkt dat de decentralisaties in 2015 van invloed zijn geweest op 

het werken van onderop. In eerste instantie door de vorming van de gebiedsteams, waarin 

gebiedsteammedewerkers meer ruimte geven aan de wensen en de oplossingen die cliënten 

zelf aandragen. Het heeft ook zijn uitwerking op het gehele gemeentelijke beleid. De van 

onderop aanpak is prominenter aanwezig en de brug tussen inwoners, professionals, 

instituties en overheden is verkleind. “Sinds de decentralisaties wordt het van onderop werken 

nog intensiever ingevuld”, aldus de projectleider Weststellingwerf.  

De gemeenten geven wel toe dat het lastig is om ‘oude 

ambtelijke neigingen’ los te laten. “Gemeenten zijn snel 

bang dat er iets verkeerd gaat als ze de dingen niet zelf 

bedenken, regelen en uitvoeren”, aldus de 

dorpencoördinator Ooststellingwerf. De wethouder: “Het 

gaat soms helemaal anders dan je dacht. Maar dat er soms 

iets misgaat, is niet erg. Daar leer je van”. Ook 

Weststellingwerf heeft de neiging om de regie in handen te 

houden. “Het van onderop werken vind ik aan de ene kant lastig, aan de andere kant heel 

mooi. Het is lastig omdat je als bestuurder de neiging hebt om te willen sturen. Je wilt iets 

bereiken en je bent gewend om dan te zeggen: zo gaan we 

het doen en zo pakken we het aan. Voor ons was het 

bijvoorbeeld lastig dat de inwoners vooral fysieke 

deelprojecten wilden aanpakken. Maar het van onderop 

werken is heel goed bevallen. De kloof is gedicht. Er is nu 

iets waar het dorp voor gekozen heeft”, aldus de 

wethouder.  

 

5.7 Evaluatie  

Beide gemeenten hebben het werken van onderop serieus 

opgepakt en geven er veel aandacht aan. Via de kernteams 

en diverse deelprojecten binnen de gemeenten wordt met 

inwoners samengewerkt. Positief zijn de kernteams die in 

beide gemeenten zijn opgericht. Er wordt echt naar de 

input van onderop geluisterd en de kernteams hebben een 

groot mandaat waardoor de kernteamleden ook veel invloed hebben. Omdat het kernteam in 

Oosterwolde breder is opgezet hebben in Oosterwolde meer betrokkenen invloed via het 

kernteam dan in Noordwolde. Voor beide kernteams geldt echter wel dat de bekende 

sleutelfiguren uit de dorpen zitting nemen in het kernteam, die niet representatief zijn voor 

de rest van de inwoners.  

“Er zijn nog teveel 

deelprojecten waar de 

gemeentelijke regie op zit.” 

“Zorg voor een goede mix 

tussen van onderop en van 

bovenaf.” 

“Gemeenten zijn snel bang 

dat er iets verkeerd gaat als 

ze de dingen niet zelf 

bedenken, regelen en 

uitvoeren.” 
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De aanbeveling is om niet alleen met de ‘usual 

suspects’ te praten, maar met zoveel mogelijk 

verschillende mensen. Betrek ook andere 

inwoners, nodig inwoners uit om mee te doen. 

Creatief gebruik van sociale media en 

interactieve beleidsvorming zoals 

bewonerspanels, focusgroepen, online 

chatsessies en videogesprekken zouden ingezet 

kunnen worden om dichter bij inwoners te 

komen. Wees transparant over wat je als gemeente wel en niet kan doen en maak inwoners 

duidelijk waar zij wel en geen zeggenschap over hebben.  

Waardering gaat uit naar de diverse manieren waarin binnen de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven ruimte is gegeven aan input van onderop. Wat vanuit de deelprojecten in het 

oog springt, is dat er een verschil is tussen initiatief van onderop, input van onderop en uitvoer 

van onderop. Zowel in Ooststellingwerf als in Weststellingwerf is er voornamelijk input en 

uitvoer van onderop geweest (burgerparticipatie). Burgerinitiatief (overheidsparticipatie) komt 

minder vaak voor. Inwoners worden voornamelijk betrokken bij beleid in plaats van dat er 

beleid wordt ontwikkeld vanuit inwoners. Het lijkt dat Weststellingwerf meer de richting van 

overheidsparticipatie op is gegaan dan Ooststellingwerf.  

De ervaringen en resultaten met de aanpak van 

onderop in Noordwolde en de wijken het 

Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid tonen zich 

een schoolvoorbeeld van diversiteit. Waar het van 

onderop werken goed aanslaat in Oosterwolde 

Zuid en Noordwolde, roept de huidige aanpak in 

het Haerenkwartier juist problemen op. Het blijkt 

dat de sociale infrastructuur van het 

Haerenkwartier niet sterk genoeg is om initiatief 

van onderop te organiseren. Bewoners in wijken 

met cohesie kennen de wijk en willen ook echt dat 

die wijk verandert. Vanuit die verbinding kun je 

mensen mobiliseren. In wijken waar de sociale 

cohesie slechter is, zoals het Haerenkwartier, lukt 

dat niet. Door de ervaringen in de Stellingwerven 

blijkt dat het werken van onderop maatwerk vergt. En dat het niet een kwestie van ‘loslaten’ 

of ‘op je handen zitten’ inhoudt, maar een nieuwe manier van samenwerken. Het is de kunst 

om in wisselende situaties een goede mix te vinden tussen van onderop en van bovenaf. Een 

pakkend citaat: “Het is een samenspel tussen burgers en overheid, een tango die de overheid 

nog moet leren dansen, met wisselende partners. Waarbij de grote uitdaging is om steeds op 

zoek te gaan naar evenwicht tussen verschillende vormen van sturing”
11

. 
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 I. Verhoeven (2015). www.socialevraagstukken.nl/tijd-voor-actie-vijf-ijkpunten-voor-

overheidsparticipatie 

“Door de ervaringen in de 

Stellingwerven blijkt dat het werken 

van onderop maatwerk vergt. En dat 

het niet een kwestie van ‘loslaten’ 

of ‘op je handen zitten’ inhoudt, 

maar een nieuwe manier van 

samenwerken. Het is de kunst in om 

wisselende situaties van een goede 

mix te vinden tussen van onderop 

en van bovenaf.” 

“De aanbeveling is om inwoners eerder 

uit te nodigen om mee te doen en meer 

ruimte te geven aan initiatief van 

inwoners, zodat gemeenten zich meer 

gaan ontwikkelen richting 

overheidsparticipatie.”  



36 | 

  



 

| 37  

6 Langdurige looptijd  

Een bijzonder kenmerk van het project Aandachtsgebieden 

Stellingwerven is de langdurige looptijd van 14 jaar, verdeeld 

over twee periodes van zeven jaar. Dit hoofdstuk onderzoekt 

wat voor uitwerking deze aanpak heeft in de Stellingwerven 

en wat de ervaringen zijn met de looptijd.  

 

6.1 Waarom langdurige looptijd?  

De langdurige looptijd moet voor continuïteit zorgen, zodat de generatieproblematiek in de 

Stellingwerven grondig wordt aangepakt. Geart Benedictus, initiatiefnemer van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven licht toe: “Problematiek van deze aard buig je niet zomaar 

om. Je moet kinderen helpen voordat ze geboren worden totdat ze aan het werk gaan”. 

Daarnaast is de ervaring dat ook bij succesvolle projecten na een korte periode de financiering 

eindigt en kennis verloren gaat. “We zijn in Nederland van de korte termijn acties en minder 

van het borgen van beleid. Dat is niet effectief, je moet over colleges, grillen en raadsperiodes 

heen”, aldus de projectleider in Weststellingwerf. Door het project over beleidsperiodes heen 

te tillen moet het project meer bestuurlijke rust krijgen en een ‘rem op de projectencarrousel’
12

 

geven, zodat een veelheid aan korte projecten wordt voorkomen.  

 

6.2 Looptijd deelprojecten 

In tabel 1.16 (Bijlage 3) en tabel 1.18 (Bijlage 4) is een overzicht te vinden van alle 

deelprojecten die zijn opgestart in het kader van Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

Ooststellingwerf heeft de afgelopen zeven jaar 16 deelprojecten opgestart, Weststellingwerf 

iets minder, namelijk tien. Uit de looptijd blijkt dat een groot deel van de deelprojecten binnen 

de Aandachtsgebieden Stellingwerven geen langdurig karakter heeft. Vooral in 

Weststellingwerf is dit het geval, in Weststellingwerf lopen er op dit moment twee 

deelprojecten met een langere looptijd, de rest is afgerond. Dit komt doordat er in 

Weststellingwerf voornamelijk deelprojecten zijn opgestart met een afgebakend korte termijn 

doel (veelal fysiek). Het beeld in de matrix geeft echter wel een vertekend beeld, er is een 

aantal deelprojecten dat geen subsidie meer krijgt van de Provincie en daarom officieel is 

afgerond, maar nog wel doorloopt omdat het deelproject op een andere manier wordt 

voortgezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de deelprojecten ‘Jeugdparticipatie: Vikingfestival’ en 

‘Extra inzet schoolmaatschappelijk werk Vensterschool Noordwolde’.  

In Ooststellingwerf zijn meer continuerende deelprojecten te vinden. De gemiddelde looptijd 

van de deelprojecten is iets langer en er zijn momenteel nog acht deelprojecten actief. Er is 

een aantal projecten dat structureel is geïmplementeerd. Het gaat daarbij om onderdelen uit 

het deelproject ‘Participatie – Investeren in sociaal kapitaal’ en het project ‘Uitbreiding 

dorpencoördinator’. Opvallend is dat er in Ooststellingwerf een aantal deelprojecten is 

afgerond terwijl zij een langdurig karakter zou kunnen hebben. Dit geldt voor de deelprojecten 

‘Direct Werk’, ‘Werken en participeren in het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ en 

onderdelen uit ‘Participatie – Investeren in sociaal kapitaal’.  

                                                

12 D. Giltay Veth, P. van der Hoeven, T. Trooster & Y. Wijland (2012). De rem op de projectencarrousel. 

Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

“Wat maakt de langdurige 

looptijd van het project wel of 

niet succesvol?” 
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Dat er toch nog flink wat kortlopende deelprojecten zijn geweest in de Stellingwerven heeft in 

Weststellingwerf voornamelijk te maken met de focus op korte termijn doelen (quick wins in 

fysieke omgeving). In Ooststellingwerf zijn echter deelprojecten afgerond omdat ze geen 

structurele financiering en implementering hebben gekregen.  

Hoewel het project Aandachtsgebieden Stellingwerven een lange termijn karakter heeft, is de 

financiering van deelprojecten gebaseerd op fasen. De afgelopen zeven jaar zijn er vier fasen 

geweest waarin de gemeenten hun projectplannen bij de Provincie Fryslân indienden en 

subsidie aanvroegen. Dit heeft er toe geleid dat subsidies de termijn van de fasen aanhielden 

en betrokkenen niet de langdurige looptijd van de Aandachtsgebieden Stellingwerven ervaren, 

maar zich focussen op de fasen. Het hoofd Ruimte van de gemeente Weststellingwerf 

benadrukt dit denken in fasen: “Het afgelopen jaar lag de nadruk op het afronden van lopende 

deelprojecten. Nu we richting de nieuwe fase gaan hebben we weer meer ruimte voor 

overkoepelend denken”. 

Opvallend is dat beide gemeenten in een bepaalde fase de nadruk leggen op een bepaald 

thema. De gemeente Ooststellingwerf heeft in fase één voornamelijk ingezet op de sociale 

structuur, in fase twee op werk/inkomen en in fase drie op jeugd. In Weststellingwerf is in de 

eerste fasen veel aandacht uit gegaan naar de fysieke aspecten, met als plan om de komende 

periode voornamelijk het sociale deel op te pakken.  

 

6.3 Ervaringen 

Betrokkenen zijn positief over het langdurige karakter van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. De gemeenten ervaren bestuurlijke rust. “Je 

krijgt de tijd het project een kans te gunnen, je hoeft 

minder op korte termijn successen te varen. Dat is bij deze 

problematiek belangrijk”, vindt de dorpencoördinator in 

Ooststellingwerf. Het integrale werken van onderop heeft 

tijd nodig. De projectleider van Ooststellingwerf: “We 

kunnen inwoners vertrouwen geven, hen laten zien dat het 

niet iets incidenteels is”. De looptijd wordt door diverse 

betrokkenen voornamelijk positief bevonden omdat hierdoor tijd is om het project te laten 

wortelen in de gemeenten. “Een lange periode is nodig zodat het dorp de deelprojecten 

uiteindelijk zelf kan dragen. Op dit moment is de situatie nog niet stabiel genoeg, we moeten 

echt nog even door”, aldus de wethouder van 

Weststellingwerf. “Gras groeit niet harder door er aan te 

trekken. Wil je dat het beklijft, dan moet het langzaam 

groeien”, aldus het hoofd Ruimte van Weststellingwerf.  

Hoewel er veelal positieve ervaringen zijn, schuilen er ook 

gevaren in het langdurige karakter. De voormalig 

projectleider van de Provincie Fryslân vertelt: “Ik was betrokken bij de opstartfase van het 

project en vond dat de opstartfase langer duurde dan gedacht. De fase van verzilveren zit er 

nu pas aan te komen, na zeven jaar”. Het grootschalige en langdurige karakter van het project 

heeft daarnaast als gevaar dat de oorspronkelijke doelen van het project uit het vizier raken, 

blijkt uit interviews met de kernteamleden uit Ooststellingwerf. “Er is sprake van losse eindjes. 

Er worden allerlei deelprojecten opgestart, maar als je aan de mensen vraagt wat het doel is 

dan hebben ze werkelijk geen idee”, vindt een afgevaardigde van Woon Friesland.  

 

De langdurige looptijd vergde een omslag in het gemeentelijke ‘doen en laten’. De wethouder 

van Ooststellingwerf legt uit: “Bestuurders willen graag snel succes hebben. Ik ook, ik ben een 

doener. Maar daar bereik je in dit geval niks mee. Dat was in het begin wel wennen”.  

“Je hoeft minder op korte 

termijnsuccessen te varen. 

Dat is bij deze problematiek 

belangrijk.” 

“De fase van verzilveren zit er 

nu pas aan te komen na 

zeven jaar.” 
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6.4 Evaluatie 

De langdurige inzet in de Stellingwerven heeft voor bestuurlijke rust gezorgd. Gemeenten 

hebben het gevoel dat zij het integrale werken van onderop gedegen kunnen opzetten en 

voldoende tijd hebben om het project te laten wortelen in de dorpen/wijken. De langdurige 

looptijd wordt als een ‘must’ ervaren voor het aanpakken van de generatieproblematiek. Het 

vergde wel een omslag in het ‘doen en laten’ van gemeenten.  

Door de langdurige looptijd blijkt wel dat de lange termijn doelen uit het vizier kunnen raken 

en dat processen langer duren dan gedacht. In de fasering die wordt gehanteerd in beide 

gemeenten schuilt daarnaast het gevaar dat het integrale aspect fysiek/sociaal waarbij 

gelijktijdig fysieke en sociale onderdelen worden opgepakt, niet goed van de grond komt. 

Waar de langdurige looptijd voor continuïteit van deelprojecten moest zorgen, is deze 

continuïteit nog niet optimaal geborgd. Er is een aantal deelprojecten dat structureel wordt 

voortgezet, echter blijkt dat een groot aantal deelprojecten niet langdurig is geweest omdat 

zij óf gericht waren op een korte termijn doel (voornamelijk Weststellingwerf) óf geen 

structurele financiering of andere implementering hebben gekregen (voornamelijk 

Ooststellingwerf). De aanbeveling is om meer te streven naar de inzet van langdurige 

deelprojecten met de focus op lange termijn doelen en een duurzame financieringsstrategie 

op te zetten zodat betrokkenen gegarandeerd zijn van voldoende menskracht en 

activiteitenbudget. Daarnaast is de aanbeveling om activiteiten en projecten te borgen in 

structurele organisaties en een goede netwerkstrategie te volgen (gemeente, bewoners, 

bedrijfsleven en fondsen) om het duurzame karakter te versterken. Voor meer 

achtergrondinformatie over een aantal van deze aanbevelingen verwijzen wij naar de publicatie 

‘De rem op de projectencarrousel’
13

.  

  

                                                

13
D. Giltay Veth, P. van der Hoeven, T. Trooster & Y. Wijland (2012). De rem op de projectencarrousel. 

Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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7 Resultaat 

Bij de aanvang van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is het doel gesteld om de 

sociaaleconomische positie en de fysieke leefomgeving van de inwoners te verbeteren, die van 

mensen in een achterstandspositie in het bijzonder. Daarbij zijn een aantal subdoelen 

opgesteld:  

 

 De stijging van het gemiddelde inkomen in de Stellingwerven is in zeven jaar twee maal 

zo hoog als de stijging van het provinciaal gemiddelde.  

 De werkloosheid in de Stellingwerven daalt in zeven jaar naar het provinciaal gemiddelde. 

 De participatie van inwoners in de Stellingwerven stijgt 

naar het provinciaal gemiddelde
14

. 

 

Waar de ‘Tweemeting in de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven’
15

 ingaat op de cijfermatige resultaten met 

betrekking tot de doelstellingen, zoomt dit hoofdstuk in 

op een ander, kwalitatief niveau: de resultaten die de 

diverse deelprojecten hebben opgeleverd en de resultaten 

die de betrokken inwoners, gemeenten en de Provincie 

ervaren.  

 

7.1 Sociaaleconomische positie  

De resultaten met betrekking tot de sociaaleconomische positie van de inwoners zijn 

tweeledig: zowel de maatschappelijke participatie (participatie) als de arbeidsparticipatie 

(gemiddelde inkomen, werkloosheid) zijn hier een graadmeter voor.  

 

7.1.1 Maatschappelijke participatie  

Vrijwel alle deelprojecten die zijn opgestart in het kader van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven richten zich op het thema ‘maatschappelijke participatie’, zie tabel 1.16 (Bijlage 

3) en tabel 1.18 (Bijlage 4). Het resultaat is dat een groot aantal deelprojecten samen met het 

dorp opgezet en/of uitgevoerd is, wat de maatschappelijke participatie heeft doen toenemen. 

Een paar voorbeelden: jongeren en volwassen doen mee met sportactiviteiten van de 

buurtsportcoaches en dragen ook bij aan de organisatie en uitvoer van het deelproject 

(Oosterwolde), er wordt ieder jaar een Vikingfestival georganiseerd door inwoners 

(Weststellingwerf) en kinderen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten 

(Ooststellingwerf). Ook zijn er deelprojecten opgezet waarbij het hoofddoel is om de 

maatschappelijke participatie te doen toenemen. Een voorbeeld hiervan is het deelproject 

‘Uitbreiding dorpencoördinator’ (Ooststellingwerf). De dorpencoördinator zorgt er in zijn 

functie voor dat bewoners worden gehoord en actief worden. De maatschappelijke participatie 

is ook toegenomen door de kernteams. De inwoners die in de kernteams zitting nemen zijn 

maatschappelijk actief; ze zetten zich in voor hun dorp.  

  

                                                

14

 Participatie betekent hier actieve deelname aan maatschappelijke activiteiten. Typische 

verschijningsvormen van het concept participatie zijn ‘arbeidsparticipatie’ (deelname aan de 

arbeidsmarkt) en ‘sociaal-culturele participatie’ (deelname aan sociaal-culturele activiteiten). 

15

 W. de Vries, E. Stutterheim & S. Hoekstra (2016). Tweemeting in de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. Leeuwarden: Partoer. 

“Wat zijn de resultaten met 

betrekking tot de 

doelstellingen, hoe 

beoordelen betrokkenen het 

resultaat van het project en 

wat maakt het project wel of 

niet succesvol?” 
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7.1.2 Arbeidsparticipatie 

Er zijn beduidend minder deelprojecten die zich hebben gericht op het stimuleren van de 

arbeidsparticipatie. Uit tabel 1.18 (Bijlage 4) blijkt dat er in Weststellingwerf maar één 

deelproject is gestart met als doel de arbeidsparticipatie te vergroten. Helaas heeft het 

deelproject geen noemenswaardige bijdrage geleverd aan de arbeidsparticipatie in 

Noordwolde. In Ooststellingwerf hebben drie deelprojecten een relatie tot het thema 

arbeidsparticipatie (zie tabel 1.16, Bijlage 3). De participatieprojecten hebben ertoe geleid dat 

mensen zijn gestegen op de arbeidsparticipatieladder. Er zijn deelnemers die vrijwilligerswerk 

zijn gaan doen, ongeveer 70 mensen hebben betaald werk gekregen, zes jongeren behaalden 

hun startkwalificatie en bij 18 personen is een loonwaarde meting verricht. De 

arbeidsparticipatie onder deze doelgroep is toegenomen en daarmee is de werkloosheid 

gedaald en is het gemiddelde inkomen waarschijnlijk gestegen. Dit heeft echter niet altijd tot 

een daling van de werkloosheid en een stijging van het gemiddelde inkomen gezorgd in de 

pilotwijken, omdat meerdere deelnemers die betaald werk hebben gevonden zijn verhuisd 

naar een andere wijk of regio.  

Opvallend is dat er naast het stimuleren van de arbeidsparticipatie weinig aandacht is voor de 

economische ontwikkeling van de regio. Er zijn weinig deelprojecten die zich daarop richten. 

Alleen Weststellingwerf kent een aantal deelprojecten dat zich inzet op de recreatieve 

infrastructuur en kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente.  

 

7.2 Fysieke leefomgeving 

In zowel Ooststellingwerf als Weststellingwerf zijn er deelprojecten opgezet met als doel de 

fysieke leefomgeving te verbeteren. In Weststellingwerf zijn dit vier, in Ooststellingwerf zijn 

dit drie. Deze deelprojecten hebben de volgende resultaten opgeleverd: 

 

Figuur 1.6 Resultaten in de fysieke leefomgeving, Ooststellingwerf 

 Voor de wijk, door de wijk Uitbreiding dorpencoördinator & 

Versteviging wijkteams 

Leerbaarheid 

Hooge en Lage 

Esch 

Resultaat  Groenonderhoud en 

klussendienst 

 Zwerfvuil opruimen 

 Opruim dag Haerenkwartier 

 Ondersteuning aanleg 

moestuinen Haerenkwartier 

 Opruimwerkzaamheden 

Wooncomplex Tjongerhof  

 Hulpconciërge MFS Zuid 

(onderhoud schoolplein) 

 Onderhoud kas en 

wandeltuin zorginstelling 

 Werkzaamheden in 

beschermde gebieden van 

Landschapsbeheer Friesland 

 Aanleg Outdoor fitness 

Haerenkwartier 

 Aanleg moestuinen 

Haerenkwartier 

 Opknapbeurt Ketelhuis 

Haerenkwartier 

 Aanleg Fietsstraat 

Haerenkwartier 

 Heraanleg rioleringen 

Haerenkwartier 

 Opruimacties Haerenkwartier 

 Opknapbeurt schoolplein MFS 

Zuid 

 Veiligheidsmaatregelen straten 

omgeving MFS Zuid  

 Opruimdag: drie 

containers met 

tuinafval 

 

Bron: Partoer 
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Figuur 1.7 Resultaten in de fysieke leefomgeving, Weststellingwerf 

 Buitengewoon 

Noordwolde 

 

Verkenning buitenschil 

Noordwolde 

 

Herinrichting MFC ’t 

Vlechtwerk 

 

Sociale 

ondersteuning 

onderhoud 

Woningstichting 

Weststellingwerf 

Resultaat  Hoofdstraat 

tweerichtingsverkeer 

met blauwe zones en 

uitwijkzones 

 Uitbreiding en 

opknapbeurt 

Manauplein 

(verhuizing wekelijkse 

markt naar 

Manauplein) 

 Herinrichting kruising 

Vlechtmuseum (incl. 

plein) 

 Riolering en 

verkeersdrempels 

Haenepolle 

 Verwijdering 

bamboehagen 

Vlechtmuseum 

 Aanleg steiger en 

rietkraag visvijver 

 Aanleg wandelpaden 

en fietspaden 

Spokedamgebied 

(recreatieve 

infrastructuur) 

 Aanleg verlichting 

fietspad 

Spokedamgebied 

(recreatieve 

infrastructuur) 

 Aanpak Elsweg en 

tevens de 

bereikbaarheid van 

het 

Spokedamgebied en 

de 

sportvoorzieningen 

 Verbouwing van 

het Nationaal 

Vlechtmuseum 

 Vorming van het 

‘Cultureel cluster’ 

(Aanpak Integrale 

ruimte, Bibliotheek, 

Museum en 

Wereldwinkel) 

 Een eigen ruimte 

en ingang voor het 

Gebiedsteam, 

Dienst in Bedrijf en 

Bureau 

Vrijwilligerswerk & 

Mantelzorg 

 

 Geen 

resultaten 

Bron: Partoer 

Hoewel het aantal resultaten in de fysieke leefomgeving op het eerste gezicht gelijk lijkt, is er 

wel degelijk een verschil te zien in het resultaat in de gemeenten. In Ooststellingwerf is er 

voornamelijk ingezet op kleinschalige onderhouds- en opruimacties, in Weststellingwerf zijn 

er grotere fysieke deelprojecten opgezet. Hierdoor zijn de resultaten in Weststellingwerf 

duidelijker zichtbaar dan in Ooststellingwerf. Dit is niet alleen te verklaren door het feit dat de 

inwoners van Noordwolde wilden focussen op de fysieke kant, maar ook door het feit dat 

Noordwolde tevens als doel had om de recreatieve infrastructuur te versterken, waarvoor veelal 

fysieke aanpassingen zijn uitgevoerd. Daarnaast was er in Weststellingwerf meer geld 

beschikbaar voor fysieke deelprojecten vanwege de financiering vanuit het externe project 

‘Energiek Noordwolde’.  

 

7.3 Ervaringen 

De inwoners van de wijken Oosterwolde Zuid en het 

Haerenkwartier in de gemeente Ooststellingwerf zijn 

kritisch op het resultaat van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. Hoewel er in beide wijken veel zaken zijn 

opgepakt, vinden de inwoners dat ze te weinig resultaat 

zien. “De pot geld is volgens ons voornamelijk opgegaan 

aan vergaderingen, maar niet in de wijken gestopt”, aldus 

een afgevaardigde van de bewonerscommissie 

Oosterwolde Zuid. Ook de bewonerscommissie Haerenkwartier is kritisch over de stand van 

zaken in de wijk. “We hebben de afgelopen zeven jaar heel weinig bereikt. Het is een rotzooi 

in de wijk, het wordt steeds erger naar ons idee. Daarnaast hebben mensen niks met elkaar. 

Er zijn zoveel verhuizingen, je weet niet meer wie er naast je woont”. 

“Inwoners Ooststellingwerf 

kritisch op resultaat van de 

Aandachtsgebieden 

Stellingwerven: we hebben te 

weinig bereikt.” 
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Inwoners geven aan dat er sprake is van een ‘weglekeffect’ omdat bewoners vertrekken uit de 

wijk als ze erop vooruit gaan als ze werk vinden en meer gaan verdienen. Een medewerker van 

Actium Wonen sluit aan bij de mening van de inwoners: “Ik zie dat de wijk achteruit is gegaan. 

Mensen zijn niet meer actief in de wijk, er is veel overlast en criminaliteit, er is sprake van veel 

achterstanden en lage inkomens”. Volgens de inwoners is het belangrijk om vooral in het 

Haerenkwartier meer fysieke deelprojecten op te pakken. “Als er fysiek niks in de wijk gebeurt, 

dan is het vechten tegen de bierkaai”.  

In Noordwolde (Weststellingwerf) zijn de inwoners positief gestemd. De vicevoorzitter van het 

Plaatselijk Belang: “Er is een heleboel veranderd. Er zijn veel 

mensen die enthousiast zijn. Dit was nodig om Noordwolde 

te veranderen. Wat we met elkaar gedaan hebben, daar ben 

ik echt trots op”. Ook de ondernemersvereniging ziet 

resultaten. “Kijk naar het dorpsplein, de hoofdstraat, het 

buitengebied. Maar bijvoorbeeld ook naar de vlechtwerkers 

en het schoolmaatschappelijk werk. We zien dus niet alleen resultaten op fysiek maar ook op 

sociaal gebied. Het dorp is mooier en wordt sociaal sterker. We zijn tevreden en horen minder 

negatieve geluiden vanuit het dorp. Dat betekent dat de Noordwoldiger positief is!”.  

Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn de betrokkenen gematigd positief over het huidige 

resultaat, voornamelijk vanwege het tegenvallende resultaat in het Haerenkwartier. De 

dorpencoördinator: “Er kan nog veel verbeterd worden. Dat de aanpak in het Haerenkwartier 

maar niet wil lukken, vind ik lastig. Het duurt me veel te 

lang, ondanks dat het een langdurig project is”. Ook de 

wijkagent vindt dat er nog veel te bereiken valt. “Er is nog 

veel achterstand. Het lijkt alsof Oosterwolde door de lage 

huur een gebied is geworden dat zwakke schakels naar het 

dorp trekt. Daardoor blijven sociale problemen bestaan”. 

Ook de wethouder erkent dit probleem. “We moeten beter 

letten op de instroom in de wijken. Door nieuwe bewoners 

wordt de situatie in het Haerenkwartier slechter. Bewoners 

raken gefrustreerd. De vraag is hoe we middels het toewijzen van andere mensen, de wijk op 

pijl houden”. De wethouder noemt als resultaat dat er een positieve beweging is gecreëerd. 

“We hebben bewustwording gecreëerd in de wijk. Daarnaast hebben we als overheid geleerd 

dat de mensen het maken en dat je het als overheid niet allemaal zelf kunt bepalen. Ik ben 

trots op de mensen die aan de slag zijn gegaan met het project, met name op de inwoners 

maar ook op de gemeente intern. Het project heeft nu meer tijd nodig. Maar ik heb een positief 

gevoel over de toekomst. Het gaat echt lukken”.  

 

 

“Inwoners Weststellingwerf 

positief: Dit was nodig om 

Noordwolde te veranderen.” 

“Gemeente Ooststellingwerf 

gematigd positief: veel 

geleerd maar tegenvallend 

resultaat in het 

Haerenkwartier.” 
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In Weststellingwerf overheerst optimisme. Voornamelijk de 

trots en energie die door de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven is ontstaan in Noordwolde wordt als 

belangrijk resultaat ervaren. “De trots die ik zie bij 

inwoners is prachtig”, aldus het hoofd Ruimte van de 

gemeente. “Er is een tevreden dorp met een tevreden 

gemeente. Het project heeft het dorp een enorme boost 

gegeven”, aldus de teamleider Beheer & Realisatie. De projectleider geeft aan ‘aardig tevreden’ 

te zijn over het resultaat. “De eerste stappen zijn gezet en vormen een goede basis, maar we 

zijn er nog niet. Het huidige resultaat is een som der delen en ik ben me bewust van het feit 

dat de samenleving niet maakbaar is. Maar er verandert wel iets. Er is een positieve sfeer in 

Noordwolde. Het aanpakken van de sociale kant krijgt nu prioriteit, we moeten er alleen wel 

voor zorgen dat dit niet de drive van de bewoners wegneemt”. De wethouder is tevreden over 

het resultaat. “Het project heeft gebracht wat ik verwacht had. We hebben grote stappen 

gemaakt. De belangrijkste is dat we het dorp aan de bewoners terug hebben gegeven. Daar 

moeten we nu op verder bouwen, met als overheid meer op de achtergrond”.  

Betrokkenen vanuit de Provincie zijn gematigd positief over het resultaat van het project. “Ik 

ben blij met de dingen die zijn neergezet en zie dat de gemeenten het aankunnen. Het 

resultaat wat we voor ogen hebben, is alleen nog niet 

bereikt. Er heeft nog geen grote permanente verandering 

plaatsgevonden. Dat hoeft ook nog niet. Maar moet nog 

wel worden waargemaakt. Ik ben daarom gematigd 

positief”, aldus de gedeputeerde. Initiatiefnemer Geart 

Benedictus: “Ik vind dat er een heleboel gebeurt, hele 

positieve dingen. Maar er missen nog wel wat onderdelen. 

Ik had bijvoorbeeld de harde kant (werk) meer aandacht willen geven. De vraag is: komen we 

wel bij het oorspronkelijke doel uit? Ik heb daar nog niet een goed gevoel over”. Ook de 

projectleider binnen de Provincie is positief over het project maar kritisch op het resultaat. “Ik 

ben erg enthousiast over het project en zie dat er veel gebeurt. Maar ik denk dat de effecten 

nog niet heel groot zijn”.  

 

7.4 Evaluatie 

In beide aandachtsgebieden is ontzettend veel opgepakt, uitgevoerd en afgerond met als doel 

de sociaaleconomische en fysieke leefomgeving van de Stellingwerven te verbeteren. In de 

zeven jaar dat het project Aandachtsgebieden Stellingwerven loopt, zijn in totaal 26 

deelprojecten opgestart (tien in Weststellingwerf, 16 in Ooststellingwerf). Ook zijn er 

kernteams opgezet die de maatschappelijke participatie via het van onderop werken moeten 

bevorderen.  

 

“Gemeente Weststellingwerf 

optimistisch: grote stappen 

gemaakt en trots bij inwoners 

is prachtig.” 

“Provincie Fryslân gematigd 

positief: veel opgepakt, maar 

nog onvoldoende resultaat.” 
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Kijkend naar de doelstellingen van het project is door het 

werken van onderop via de kernteams en de diverse 

deelprojecten de maatschappelijke participatie van de 

inwoners in beide gemeenten toegenomen. Door de 

toename van de maatschappelijke participatie kan tevens 

gesteld worden dat de sociaaleconomische positie van de 

Stellingwerven is verbeterd. Het blijkt daarnaast dat de 

arbeidsparticipatie in Ooststellingwerf is toegenomen door 

diverse participatieprojecten. Daarmee is ook de 

sociaaleconomische positie verbeterd. In Weststellingwerf is 

dat minder het geval. De aanbeveling is om de komende 

periode ook in Weststellingwerf in te zetten op 

arbeidsparticipatie.  

Via verschillende deelprojecten is in beide gemeenten ook de fysieke leefomgeving aangepakt. 

Opvallend is het verschil in resultaat: in Weststellingwerf is 

de fysieke leefomgeving er zichtbaar op vooruit gegaan, in 

Ooststellingwerf minder. De ervaringen van de inwoners 

verschillen daarom ook enorm. Waar de inwoners van 

Weststellingwerf ervaren dat er veel is aangepakt in het 

dorp, hebben de inwoners van Oosterwolde het gevoel dat 

hun wijk er juist op achteruit is gegaan. Al met al kan 

gesteld worden dat vooral in Weststellingwerf de fysieke leefomgeving is verbeterd. De 

aanbeveling is om in Ooststellingwerf (en dan vooral in het Haerenkwartier) meer fysieke 

deelprojecten op te pakken. Een verbetering in de fysieke sfeer kan een belangrijke basis zijn 

voor een sociale aanpak.  

Een ander resultaat dat niet samenhangt met de doelstellingen van het project, maar raakvlak 

heeft met de wijze waarop binnen het project wordt 

gewerkt, is dat er langdurige samenwerkingsverbanden tot 

stand zijn gekomen. Verschillende partijen hebben elkaar 

leren kennen, hebben geleerd elkaars taal te spreken. Er 

wordt goed naar elkaar geluisterd en de lijnen zijn kort 

zodat snel kan worden gewerkt en er onderling vertrouwen 

is ontstaan. Een voorwaarde voor een goed verder verloop van het project. Het project heeft 

nog niet geresulteerd tot een intensievere samenwerking tussen de beide gemeenten. De 

ervaringen worden ook weinig gedeeld met andere regio’s. Dit is een gemiste kans. Het delen 

van kennis en ervaringen kan voor beide gemeenten en andere regio’s erg waardevol zijn.  

Een vergelijkbaar resultaat is ook dat er vanwege de langdurige looptijd van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven binnen de gemeentelijke en provinciale organisaties 

bestuurlijke rust heerst. Gemeenten en Provincie hebben 

het gevoel dat zij het integrale werken van onderop 

gedegen kunnen opzetten en voldoende tijd hebben om 

het project te laten wortelen in de dorpen/wijken. Ook is 

er vertrouwen ontstaan in de aanpak. Door de ervaringen 

met het project hebben de gemeenten en de Provincie 

vertrouwen in het integrale werken van onderop en willen zij dit graag op meer vlakken 

doorvoeren. Gemeenten en Provincie zijn bezig verder te ‘ontschotten’ en meer ruimte te 

geven aan inwoners.  

 

 

“Maatschappelijke participatie 

in beide gemeenten 

toegenomen.” 

“Arbeidsparticipatie 

toegenomen in 

Ooststellingwerf door 

arbeidsparticipatieprojecten, 

in Weststellingwerf niet.” 

“Fysieke leefomgeving 

verbeterd in Weststellingwerf, 

in Ooststellingwerf minder.” 

“Langdurige 

samenwerkingsverbanden 

zijn tot stand gekomen.” 

“Bestuurlijke rust en 

vertrouwen door langdurige 

looptijd.” 
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Vanwege de complexiteit van het gestelde doel is het 

volgens betrokkenen nog niet mogelijk om op dit moment 

te beoordelen in hoeverre de inzet en de gekozen 

werkwijze het gewenste resultaat hebben opgeleverd in 

kwantitatieve zin. Wel zijn de geïnterviewden het er over 

eens dat er een positieve beweging is ingezet, die een 

basis vormt voor de toekomst. Inwoners hebben het 

gevoel gekregen dat hun omgeving ertoe doet. Het 

project heeft draagvlak, vertrouwen en de energie opgeleverd in de gemeenten.  

Het is echter jammer dat dit gevoel niet heerst in de wijk het Haerenkwartier. De inwoners van 

het Haerenkwartier zijn kritisch over het project en geven aan dat het vertrouwen en het 

draagvlak juist is afgenomen in plaats van toegenomen. Het blijkt dat het lastig is om resultaat 

te boeken in deze wijk. Hoewel diverse deelprojecten de maatschappelijke participatie hebben 

gestimuleerd, is het lastig om initiatief van onderop te organiseren in deze wijk, waardoor de 

maatschappelijke participatie achterblijft. Ook is er volgens betrokkenen sprake van een 

‘weglekeffect’ omdat bewoners uit de wijk trekken als zij een hoger inkomen genereren. 

Kijkend naar de fysieke leefomgeving is de situatie er in het Haerenkwartier er volgens 

betrokkenen op achteruit gegaan. Er zijn diverse initiatieven geweest (outdoor fitness, 

verbouwing ketelhuis, moestuinen), maar dit heeft volgens de inwoners niet tot een verbeterde 

fysieke leefomgeving geleid. Omdat het project in het 

bijzonder de positie van mensen in een achterstandspositie 

wil verbeteren, is het jammer dat juist in het 

Haerenkwartier, de wijk met de meeste achterstanden, de 

resultaten minder zichtbaar zijn dan in de andere 

pilotgebieden. De aanbeveling aan de gemeente 

Ooststellingwerf is om de komende periode extra aandacht 

te besteden aan het Haerenkwartier en de aanpak af te 

stemmen op de behoeften en capaciteiten van de wijk.  

 

 

  

“Positieve beweging ingezet 

die de basis vormt voor de 

toekomst: draagvlak 

vertrouwen en energie in 

gemeenten.” 

“Positieve resultaten minder 

zichtbaar in wijk met meeste 

sociaaleconomische 

achterstanden: het 

Haerenkwartier.” 
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8 Stellingwerven versus Vogelaarwijken 

 

Op allerlei manieren is de afgelopen decennia getracht om de woon- en leefsituatie in 

achterstandsgebieden te verbeteren. Het initiatief van Provinciale Staten van de provincie 

Fryslân om structurele en langdurige armoede in de provincie te lijf te gaan met een 

vernieuwende aanpak is geïnspireerd door de experimenten in ‘Vogelaarwijken’ die vanaf 

2007 werden uitgevoerd. Het gaat om wijken, waaronder Heechterp-Schieringen in 

Leeuwarden, met een hoge concentratie armoede en werkloosheid. Wijken die te kampen 

hebben met een opeenstapeling van sociaaleconomische problemen en een slecht woon- en 

leefklimaat. Kenmerken van het programma zijn onder meer een gecombineerde en 

gelijktijdige aanpak van deze problemen en meer samenwerking met de bewoners.  

De aanpak die in de Aandachtsgebieden Stellingwerven is ontwikkeld bevat veel elementen die 

overeenkomen met de werkwijze in de Vogelaarwijken, zoals de integrale aanpak en de 

samenwerking met bewoners. In de Stellingwerven is deze methode op eigen wijze uitgewerkt. 

Wat levert deze aanpak nu op in vergelijking met de wijkverbetering die is ingezet in de 

Vogelaarwijken? Er is tot nu toe weinig evaluatieonderzoek beschikbaar over de 

Vogelaarwijken. Daarom sluiten wij aan bij het onderzoek dat het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) heeft uitgevoerd en onderzoek in Groningen en Leeuwarden. Voor een 

beoordeling van de effectiviteit van de Vogelaaraanpak bestaat weinig vergelijkingsmateriaal, 

maar de beschikbare evaluaties geven een voorzichtig positief beeld.   

 

8.1 Doelstellingen 

Uit de Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven
16

 blijkt dat het inkomen in de 

Stellingwerven is gestegen evenals in de betrokken dorpen Noordwolde en Oosterwolde. De 

werkloosheid is ondanks de crisis niet sterker gestegen dan het provinciaal gemiddelde en 

ook de participatie van de inwoners is op diverse onderdelen toegenomen. Daarmee zijn de 

doelen van het project dichterbij gekomen. Er is duidelijk een positieve beweging zichtbaar, 

maar de verschillen ten opzichte van voorgaande jaren zijn desondanks niet bijzonder groot. 

Op het terrein van arbeidsparticipatie, werkloosheid en inkomen is nog het nodige werk te 

verzetten om de doelstellingen te behalen.  

Deze conclusies sluiten aan bij hetgeen het SCP constateerde in een studie uit 2013 naar de 

Vogelaarwijken
17

. Positieve trends zijn in de Vogelaarwijken met name te vinden op het terrein 

van de ruimtelijke omgeving, gezondheid, bewonersparticipatie, overlast en veiligheid. Er zijn 

nog relatief weinig positieve effecten gemeten van het krachtwijkenbeleid op de 

werkgelegenheid, het inkomen, arbeidsparticipatie en de leefbaarheid in de wijken.  

In zowel de Vogelaarwijken als in de Aandachtsgebieden Stellingwerven blijkt het moeilijk om 

de effecten van sociale interventies te meten. Onderzoekstechnisch blijkt het lastig om 

verschillen zuiver te meten onder meer door de grote onderlinge verschillen tussen de 

deelnemende gebieden en de doorwerking van eerdere interventies en andere interventies die 

gelijktijdig worden uitgevoerd. 

 

                                                

16

 W. de Vries, E. Stutterheim & S. Hoekstra (2016). Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Leeuwarden: 

Partoer. 

17 Matthieu Permentier, Jeanet Kullberg & Lonneke van Noije (2013). Werk aan de wijk; een quasi-experimentele 

evaluatie van het krachtwijken beleid. Den Haag: SCP.  
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De economische crisis, de bezuinigingen en decentralisaties van de afgelopen jaren zijn mede 

debet aan de resultaten in de Vogelaarwijken. Deze invloeden hebben ook invloed gehad in 

de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Andere verklaringen die het SCP aangeeft zijn een 

minder goede uitvoering dan gepland, deels door de erg breed geformuleerde doelen en hoge 

ambities, deels door minder goede werking van de uitgevoerde interventies. Deze ervaringen 

heeft men ook in Groningen opgedaan met het krachtwijkenbeleid. Uit de evaluatie komt naar 

voren dat er behoefte is aan meer focus en doelmatigheid
18

. Ook uit de proces-/  

deelprojectenevaluatie in de Aandachtsgebieden Stellingwerven blijkt dat door de langdurige 

looptijd de lange termijn doelen uit het vizier kunnen raken en dat processen langer duren 

dan gedacht. 

 

8.2 Effecten  

Een aantal effecten die in de Vogelaarwijken zijn gemeten komt deels overeen met conclusies 

van de evaluatie in de Stellingwerven: 

 De concentratie van lage inkomensgroepen in de Vogelaarwijken is iets afgenomen 

evenals de verschillen t.o.v. andere wijken. Dit geldt ook in de Stellingwerven, echter 

niet voor het Haerenkwartier in Oosterwolde. Hier lijkt sprake te zijn van 

‘weglekeffecten’; bewoners die een baan vinden en meer inkomen verwerven trekken 

weg uit de wijk. Hun plaats wordt ingenomen door nieuwe werkzoekenden.  

 Herstructurering van de wijken, zoals sloop van oude woningen en nieuwbouw van 

koopwoningen, helpt in de Vogelaarwijken tegen geweld en vernielingen, al is dit 

overwegend een effect van beleid dat al was ingezet in oudere wijkverbeterings-

programma’s. Zichtbare projecten spreken erg aan; schoonmaak in de wijken en meer 

toezicht werkt goed
19

. In de Groninger krachtwijken is mede daardoor aantoonbaar 

verbetering opgetreden. In de Stellingwerven heeft herstructurering tot nu toe vooral 

plaatsgevonden in de openbare ruimte en minder in de woningvoorraad. De effecten 

van de ruimtelijke verbeteringen zijn aantoonbaar in de betrokken dorpen. Gedurende 

een periode van ruim zeven jaren zijn de wijken onder andere schoongemaakt, wegen, 

fietspaden en pleinen zijn opgeknapt en woningen verbeterd. Met name in Noordwolde 

en Oosterwolde-Zuid zijn de bewoners weer trots op woonomgeving. Uit de 

Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven
20

 blijkt dat het aantal misdrijven 

in de Stellingwerven is afgenomen, al is een relatie met de Aandachtsgebieden-aanpak 

onbekend. 

 De tevredenheid van de bewoners met hun woonomgeving is toegenomen in de 

Vogelaarwijken. Men heeft een sterker gevoel dat de buurt verbeterd is. Er wordt 

minder overlast ervaren en er is minder verloedering onder meer door grootschalige 

herstructurering van de wijken. Er is meer positieve energie en trots in de 

Vogelaarwijken. Dat effect is tevens duidelijk merkbaar in Noordwolde en Oosterwolde-

Zuid, waar de bewoners zich positief uitlaten over de verbeteringen in hun dorp en hun 

hernieuwde trots uitspreken.  

 De gezondheid van de inwoners in de Vogelaarwijken is verbeterd. Er is sprake van 

minder stress, minder roken en een kleiner beroep op de gezondheidszorg. Concrete 

gezondheidswinst in de Stellingwerven is op dit moment niet bekend. Wel is bekend 

                                                

18

 Rekenkamercommissie gemeente Groningen (2011). Onderzoek krachtwijken. Groningen: Rekenkamercommissie 

gemeente Groningen. 

19 Jeanet Kullberg, Lonneke van Noije, Esther van den Berg e.a (2015). Betrokken wijken; ervaringen van bewoners 

en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken. Den Haag: SCP. 

20 W. de Vries, E. Stutterheim & S. Hoekstra (2016). Tweemeting in de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Leeuwarden: 

Partoer. 
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dat beide gemeenten hebben ingezet op meer sportactiviteiten. Dat heeft geleid tot 

een flinke toename van de sportdeelname.  

 Naast betrokkenheid is voor de inwoners ontmoeting een belangrijk element in de 

beleving van het woon- en leefklimaat. Dat blijkt uit alle evaluatieonderzoeken rondom 

de Vogelaarwijken en tevens uit de gesprekken met inwoners die zijn gevoerd in 

Noordwolde, Oosterwolde en Haulerwijk
21

. Ontmoeting is niet alleen instrumenteel voor 

sociaaleconomische ontwikkeling maar is een doel op zichzelf dat in Noordwolde 

concreet heeft geleid tot een nieuw ‘Buurthuus’ voor en door de inwoners. 

 Het werken van onderop is sterk verbeterd. De bewoners van de Vogelaarwijken zijn 

meer betrokken bij het beleid en de activiteiten in hun wijk. Ook in de Stellingwerven 

is de beweging naar meer bewonersbetrokkenheid duidelijk ingezet. In beide 

gemeenten is de betrokkenheid van de inwoners gegroeid. De werkwijze verschilt per 

gemeente en per dorp. Vooral in Noordwolde functioneert de samenwerking in de 

kerngroep tussen vertegenwoordigers van de inwoners, gemeente en instellingen 

goed. Noordwolde is een goed voorbeeld van herwinnen van vertrouwen en werken van 

onderop met korte lijnen tussen gemeente en inwoners. Het gaat in beide gemeenten 

veelal om een getrapte vertegenwoordiging vanuit bewonersorganisaties, zoals dat ook 

in de Vogelaarwijken het geval is.  

 Integraliteit is in de Vogelaarwijken niet overal op dezelfde wijze toegepast en bleek in 

de praktijk soms weerbarstig te zijn. Wel wordt er meer samengewerkt tussen het 

sociale en het ruimtelijke domein en is er meer onderling contact en afstemming. 

Dergelijke verschillen zijn ook in Oost- en Weststellingwerf waar te nemen. Beide 

gemeenten hebben een integrale aanpak op verschillende niveaus nagestreefd. In 

Noordwolde lijkt deze aanpak het meest concreet en consequent uitgewerkt vanuit de 

fysieke invalshoek met een beweging naar de sociaaleconomische kant, terwijl in 

Oosterwolde aanvankelijk meer vanuit het sociale perspectief is ingestoken.  

 Uit alle onderzoeken blijkt dat verwachtingen waarmaken, streven naar echte 

oplossingen en snel reageren op signalen uit de wijk nodig is voor een succesvolle 

samenwerking. Het is daarbij goed om rekening te houden met het paradoxale effect 

dat de verwachtingen van inwoners ten aanzien van hun leefomgeving omhoog gaan 

naarmate de wijk verbetert
22

. 

 Ondanks de nodige kanttekeningen bij het beleid en de uitvoering oordelen de 

beschikbare evaluatieonderzoeken overwegend positief over de langdurige 

Vogelaaraanpak. Eenmalige interventies zijn minder effectief en structurele aandacht 

en inzet zijn vereist voor een succesvolle aanpak. Met enige voorzichtigheid kan 

gesteld worden dat de langdurige combinatie van fysieke en sociale interventies heeft 

bijgedragen aan een beter leefklimaat in de Vogelaarwijken, al zijn deze uitgevoerd in 

diverse elkaar opvolgende programma’s
23

. De inwoners reageren positief op de 

verbetering in hun woonomgeving. Het is er schoner, veiliger en mooier geworden. 

Professionals die actief zijn in de wijken sluiten zich aan bij deze opvatting. Mede 

daardoor is er meer vertrouwen bij de inwoners en zetten zij zich in voor hun wijk. Ook 

in de Aandachtsgebieden Stellingwerven wordt de langdurige inzet positief bevonden. 

De langdurige looptijd heeft voor bestuurlijke rust gezorgd en wordt als een ‘must’ 

ervaren voor het aanpakken van de generatieproblematiek. 
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9 Samenvatting 

Terugkijkend op de zeven eerste jaren van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven zien 

we dat er veel gebeurd is en veel geleerd. In dit onderzoek hebben we de vorderingen, 

obstakels, processen en projecten die deel uitmaken van het project gevolgd en beschreven. 

Ook is een belangrijke rol weggelegd voor de ervaringen van betrokken inwoners, 

ondernemers, instanties, gemeenten en de Provincie Fryslân. We interviewden hiervoor 46 

personen. Daarmee is het een kwalitatieve aanvulling op de kwantitatieve onderzoeken
242526

, 

die de effecten aan de hand van statistieken traceerden.  

 

9.1 Vogelaarwijken inspiratiebron 

De landelijke aanpak in de ‘Vogelaarwijken’ was voor Provinciale Staten van Fryslân aanleiding 

om te onderzoeken of er ook in meer landelijke gebieden sprake is van sociaaleconomische 

achterstanden. Het bleek dat Fryslân verspreid over de Provincie knelpunten kent op sociaal 

gebied. Deze gebieden vallen echter vaak buiten landelijke normen en komen daarom niet in 

aanmerking voor middelen van de Rijksoverheid. In 2010 namen Provinciale Staten daarom 

het initiatief voor het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Daarbij werden de twee 

gemeenten Weststellingwerf (specifiek het dorp Noordwolde) en Ooststellingwerf (specifiek de 

wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid in het dorp Oosterwolde) als pilotgebied 

uitgekozen en werden voor de eerste zeven jaar brede doelen geformuleerd rondom 

werkloosheid, inkomen en participatie.  

De aanpak van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven kenmerkt zich door een 

langdurige aanpak van 14 jaar, waarbij van onderop (bottom up) en integraal (fysiek & sociaal) 

wordt gewerkt. Een soortgelijke aanpak werd gehanteerd in de Vogelaarwijken. De landelijke 

aanpak was zodoende niet alleen aanleiding voor de Aandachtsgebieden Stellingwerven, maar 

ook een voorbeeld voor de werkwijze binnen het project. Daarom maken we in deze 

samenvatting een korte vergelijking tussen de Aandachtsgebieden Stellingwerven en de 

Vogelaarwijken (zie 9.8). 

 

9.2 Niet ‘loslaten’ maar nieuwe manier van samenwerken 

Vol enthousiasme zijn de gemeenten, inwoners, ondernemers, de Provincie en betrokken 

instanties van start gegaan. Bijzonder zijn de intensieve samenwerkingsverbanden die de 

betrokkenen hiervoor met elkaar zijn aangegaan. De aanpak van onderop maakt dat de 

samenwerking daarnaast aan fikse veranderingen onderhevig was. De Provincie en gemeenten 

namen een minder sturende rol aan en zijn steeds meer ruimte gaan geven aan inwoners, 

ondernemers en instanties. Dit is voor alle partijen een interessant, waardevol en soms ook 

lastig proces geweest.  

Het was voor de Provincie en gemeenten niet altijd gemakkelijk om ‘oude ambtelijke 

neigingen’ los te laten. Ook is gebleken dat het van onderop werken niet overal even goed 

aanslaat; in de wijk het Haerenkwartier bleek de sociale infrastructuur niet sterk genoeg om 

initiatief van onderop te organiseren.  
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Deze ervaringen laten zien dat de aanpak maatwerk vergt. En dat het niet een kwestie van 

‘loslaten’ of ‘op je handen zitten’ is, maar een nieuwe manier van samenwerken. 

 

9.3 Vaker input en uitvoer van onderop dan burgerinitiatief  

Waardering gaat uit naar de diverse manieren waarin binnen het project ruimte is gegeven aan 

inwoners, ondernemers en instanties. De kernteams die zijn opgericht vormen hiervoor een 

waardevol orgaan en ook binnen deelprojecten heeft het van onderop werken vaak een 

prominente plek. Wat in het oog springt, is dat er zowel in Ooststellingwerf als in 

Weststellingwerf voornamelijk input en uitvoer van onderop is geweest in de richting van de 

gemeente (burgerparticipatie). Burgerinitiatief waarbij de overheid initiatieven van onderop 

steunt of eraan deelneemt (overheidsparticipatie) komt minder vaak voor. Inwoners worden 

voornamelijk betrokken bij beleid in plaats dat er beleid wordt ontwikkeld vanuit inwoners. 

Een bijkomend resultaat bij de experimentele aanpak van onderop is dat de doelmatigheid van 

de deelprojecten niet altijd goed in het vizier is genomen. Een duidelijk projectplan met 

doelstellingen die aansluiten op het project Aandachtsgebieden Stellingwerven ontbreekt in 

veel gevallen. 

 

9.4 Focus Noordwolde fysiek, focus Oosterwolde sociaal  

Het integrale aspect, waarbij zowel fysieke als sociale achterstanden in samenhang worden 

opgepakt, komt tot uiting in de keuze voor bepaalde deelprojecten en de aanpak binnen 

deelprojecten. Beide gemeenten hebben zowel fysieke als sociale deelprojecten opgezet. Er 

zijn daarnaast deelprojecten die ook binnen het deelproject zelf een combinatie maken van 

fysieke en sociale componenten, echter blijken deze in de minderheid te zijn. Opvallend is het 

verschil in focus in de gemeenten. Waar Weststellingwerf sterk heeft ingezet op de fysieke 

kant, lag de focus in Ooststellingwerf meer op het sociale deel. Het integrale aspect is daardoor 

niet optimaal van de grond gekomen, echter blijkt dat de focus op fysieke deelprojecten in 

Weststellingwerf een positieve uitwerking heeft. Doordat deelprojecten zichtbaar zijn in de 

omgeving ontstaat er meer betrokkenheid en trots bij inwoners en kunnen deelprojecten zich 

beter ‘ankeren’. Het tegengestelde effect doet zich voor in de wijk het Haerenkwartier 

(Ooststellingwerf); daar hebben inwoners het gevoel dat de wijk er fysiek op achteruit is 

gegaan en geven inwoners aan dat het vertrouwen en draagvlak is verminderd. Deze inwoners 

geven aan dat zij de wens hebben om meer fysiek te investeren. Opmerkelijk is daarnaast dat 

weinig deelprojecten zich richten op economische ontwikkeling, terwijl dit wel een doel is van 

het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Alleen Weststellingwerf kent een aantal 

deelprojecten dat zich inzet op de recreatieve infrastructuur en kan bijdragen aan de 

economische ontwikkeling. Een verklaring is dat economische ontwikkeling geen thema is 

waar deelprojecten zich aan kunnen relateren.  

 

9.5 Bestuurlijke rust door langdurige inzet  

Waar de diverse betrokkenen zeer over te spreken zijn, is de langdurige inzet. Volgens 

betrokkenen zorgt de langdurige looptijd voor bestuurlijke rust. De continuïteit van 

deelprojecten is echter nog niet optimaal geborgd. Het blijkt dat een groot aantal 

deelprojecten niet langdurig is omdat zij óf gericht waren op een korte termijn doel 

(voornamelijk Weststellingwerf) óf geen structurele financiering of andere implementering 

hebben gekregen (voornamelijk Ooststellingwerf). In de langdurige looptijd schuilt daarnaast 

het gevaar dat de lange termijn doelen uit het vizier raken en dat sommige dingen langer 

duren dan gedacht. 
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9.6 Resultaten aanpak 

Kijkend naar de resultaten is er de afgelopen zes jaar ontzettend veel opgepakt, uitgevoerd 

en afgerond met als doel de sociaaleconomische en fysieke leefomgeving van de 

Stellingwerven te verbeteren. Het aantal deelprojecten geeft een indicatie van de inzet; er zijn 

in totaal 26 deelprojecten opgestart (tien in Weststellingwerf, 16 in Ooststellingwerf). 

Inzoomend op de doelstellingen wordt duidelijk dat door de aanpak van onderop via de 

kernteams en de diverse deelprojecten de maatschappelijke participatie van de inwoners in 

beide gemeenten is toegenomen. Door de toename van de maatschappelijke participatie kan 

tevens gesteld worden dat de sociaaleconomische positie van de Stellingwerven is verbeterd. 

Het blijkt daarnaast dat de arbeidsparticipatie in Ooststellingwerf is toegenomen door diverse 

participatieprojecten. Daarmee is ook de sociaaleconomische positie verbeterd. In 

Weststellingwerf is dat minder het geval. Via verschillende deelprojecten is in beide gemeenten 

ook de fysieke leefomgeving aangepakt. Opvallend is het verschil in resultaat; in 

Weststellingwerf is de fysieke leefomgeving er zichtbaar op vooruit gegaan, in Ooststellingwerf 

minder. 

Het is van belang om mee te wegen dat het project is beïnvloed door diverse factoren. Zo is 

het project niet los te zien van de economische crisis, de decentralisaties in het sociale domein 

en reorganisaties op diverse beleidsterreinen. In Weststellingwerf specifiek heeft het externe 

project ‘Energiek Noordwolde’ bovendien een financiële impuls gegeven aan fysieke 

deelprojecten en in Ooststellingwerf is het pilotgebied in 2013 uitgebreid. Deze invloeden van 

buitenaf en interne veranderingen hebben de uitvoering en de resultaten van de het project 

beïnvloed. Ook heeft het de meetbaarheid en monitoring van de resultaten bemoeilijkt.  

 

9.7 Ervaringen positief, het Haerenkwartier kritisch  

Naast de resultaten die voortvloeien uit de deelprojecten zijn de ervaringen van de 

betrokkenen veelzeggend. Geïnterviewden zijn het erover eens dat er een positieve beweging 

is ingezet, die een basis vormt voor de toekomst. Inwoners hebben het gevoel gekregen dat 

hun omgeving ertoe doet en geven als belangrijkste winst aan dat het project draagvlak, 

vertrouwen en energie geeft opgeleverd in de gemeenten. Het is echter jammer dat dit gevoel 

niet heerst in de wijk het Haerenkwartier. De inwoners van het Haerenkwartier zijn kritisch 

over het project en geven aan dat het vertrouwen en het draagvlak juist is afgenomen in plaats 

van toegenomen. Omdat het project in het bijzonder de positie van mensen in een 

achterstandspositie wil verbeteren, is het jammer dat juist in het Haerenkwartier, de wijk met 

de meeste achterstanden, de resultaten minder zichtbaar zijn dan in de andere pilotgebieden. 
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9.8 Stellingwerven versus Vogelaarwijken 

Niet alleen vormden de Vogelaarwijken aanleiding tot het project in de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven en boden zij inspiratie voor de werkwijze binnen het project, ook de resultaten, 

conclusies een aanbevelingen hebben op veel punten overlap. De belangrijkste overlappende 

resultaten zijn dat een langdurige aanpak effectief is voor het verbeteren van het woon- en 

leefklimaat in de wijken en dorpen. Dit in combinatie met de integrale aanpak op ruimtelijk en 

sociaal gebied en goede samenwerking met de inwoners.  

Positieve trends in de Vogelaarwijken zijn met name te vinden op het terrein van de ruimtelijke 

omgeving, gezondheid, bewonersparticipatie, overlast en veiligheid. De concentratie lage 

inkomensgroepen is in de Vogelaarwijken afgenomen. Er zijn nog relatief weinig andere 

positieve effecten gemeten van het krachtwijkenbeleid op de werkgelegenheid, het inkomen 

en arbeidsparticipatie in de wijken. Dit sluit aan op de bevindingen in de Stellingwerven. 

Oorzaken zijn in beide projecten te vinden bij de crisis en een minder doelmatige uitvoering. 

Bovendien concluderen zowel de studies over de Vogelaarwijken als de Stellingwerven dat 

zichtbare (fysieke) projecten in de wijk belangrijk zijn om inwoners enthousiast te krijgen en 

dat de aanpak trots, positiviteit en meer directe betrokkenheid van inwoners heeft opgeleverd. 

Daarnaast blijkt het waarmaken van verwachtingen, het streven naar echte oplossingen en snel 

reageren op signalen uit de wijken en dorpen van groot belang te zijn. Tijd en aandacht voor 

overleg en afstemming is nodig voor goede samenwerking met inwoners en een integrale 

aanpak.  

Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de aanpak in de 

Vogelaarwijken en de Aandachtgebieden Stellingwerven kunnen we nog geen harde conclusies 

trekken. Wel komt uit de beschikbare evaluaties een overwegend positief beeld naar voren, 

dat houvast biedt voor de toekomst. Langdurige aandacht voor achterstandsgebieden in 

samenwerking met inwoners en in combinatie met een integrale aanpak loont.  
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Bijlage 1  Deelprojecten Ooststellingwerf 

 

1.1 Aanpak met een gezicht: gezinscoach in multiproblem 

situaties 

 

Looptijd 

2012 – 2016, wordt waarschijnlijk verlengd. 

 

Bronnen 

Informatie over dit deelproject is afkomstig uit interviews met de manager thuiszorg en een 

gezinscoach van De Friese Wouden en de projectleider gemeente Ooststellingwerf. Ook zijn 

de documenten ‘overeenkomst inzake gezinscoaching tussen de gemeente Ooststellingwerf 

en De Friese Wouden’ (versie 2011 en 2016) geraadpleegd. 

 

Omschrijving 

De gezinscoach leert ouders weer de regie te krijgen over zichzelf en het gezin. Het gaat om 

gezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot 23 jaar (vanaf 2015 gezinnen met kinderen 

van nul tot 18 jaar), die veelal een combinatie van problemen hebben. De problemen hebben 

vaak betrekking op financiële-, opvoedkundige- en psychische aspecten. De gezinscoaches 

zijn ook thuisbegeleider. 

 

Projectdoel  

Doelen van de gezinscoach zoals genoemd in de ‘overeenkomst inzake gezinscoaching tussen 

de gemeente Ooststellingwerf en De Friese Wouden’ zijn: 

 

 Vergroten van opvoedingsvaardigheden. 

 Structureren van de huishouding. 

 Op orde krijgen van financiën. 

 Vinden van een goede daginvulling. 

 Versterken van het sociale netwerk. 

 Behouden van zelfstandigheid. 

 Verwerven van een maatschappelijke positie. 

 

Bij tijdige inzet van preventieve interventies kan volgens De Friese Wouden veel problematiek 

op langer termijn voorkomen worden.  

 

Uitvoering 

 Werkgebied 

De gezinscoaches zijn binnen de gehele gemeente Ooststellingwerf actief, dus niet alleen 

binnen de aandachtsgebieden. 
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 Werkzaamheden 

De gezinscoach stapt actief binnen in gezinnen. Na aanmelding van een gezin wordt de 

gezinscoach zo spoedig mogelijk ingezet, binnen maximaal vier tot vijf werkdagen. De 

gezinscoach is gemiddeld vier tot zes uren per week in het gezin aanwezig en vervult een 

aantal rollen: praktisch meehelpend (schade opnemen, plan van aanpak maken, zaken 

oppakken, crisis bezweren), overstijgend/coördinerend (contact met betrokken instellingen 

en hulpverleners) en coachend/versterkend/activerend (gezin blijft verantwoordelijk, 

gezinscoach staat naast gezin, gezinscoach activeert gezin om problemen op te lossen). In 

sommige gevallen is inzet van de gezinscoach een overbrugging naar vervolghulp, bijvoor-

beeld door middel van een CIZ-indicatie.  

 

Organisatie 

De gezinscoaches zijn werkzaam bij De Friese Wouden. Er zijn vier à vijf gezinscoaches 

werkzaam in de regio Zuid Friesland, waaronder de gemeente Ooststellingwerf. De 

gezinscoaches zijn tevens thuisbegeleider. Het eerste aanspreekpunt voor de gezinscoaches 

was voorheen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aanmeldingen kwamen tevens via het 

CJG binnen. Vanaf één januari 2015 heeft het gebiedsteam deze rol overgenomen. Volgens de 

gezinscoaches verloopt de samenwerking met het gebiedsteam nog niet optimaal. “Het 

gebiedsteam en daarmee ook onze samenwerking is nog in ontwikkeling. Ik merk dat de 

gebiedsteammedewerkers nog niet altijd goed weten wat de gezinscoach doet en wanneer ze 

ons kunnen inschakelen”, aldus een gezinscoach van De Friese Wouden. De projectleider van 

de gemeente Ooststellingwerf vertelt: “De gebiedsteams zijn nog in opbouw. Daarom wordt 

er nu nog veel ad hoc gewerkt. Er zal meer de nadruk moeten komen op preventie”. 

Volgens plan wordt de hulpverlening integraal aangeboden en afgestemd met andere 

betrokken hulpverleners in het gezin: één kind, één gezin, één plan. Uit interviews blijkt echter 

dat er weinig contact is met overige kernpartners. De samenwerking met andere partijen moet 

nog verder ontwikkeld worden. Denk aan huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, 

wijkverpleegkundigen, peuterspeelzalen en scholen. Eén gezinscoach neemt zitting in het 

kernteam van het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Er komen helaas weinig 

aanmeldingen voor de gezinscoach voort uit het overleg. Het kernteamoverleg vindt vier keer 

per jaar plaats.  

 

Resultaten 

De gezinscoaches hebben 26 nieuwe gezinnen in de gemeente Ooststellingwerf ondersteund. 

Onderstaande tabel geeft het aantal nieuwe cliënten per jaar aan, echter ontbreken de cijfers 

van de reeds bestaande cliënten per jaar. De tabel geeft geen beeld van de spreiding van 

cliënten in de gemeente, het is dus niet duidelijk hoeveel gezinnen uit de wijken Oosterwolde 

Zuid en het Haerenkwartier zijn ondersteund door de gezinscoaches.  

Figuur 1.8 Ondersteuning door gezinscoaches 

Jaar 

Aantal nieuwe gezinnen 

Ooststellingwerf 

2012 7 

2013 12 

2014 4 

2015 3 

Bron: De Friese Wouden  
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Het aantal nieuwe cliënten is tussen 2012 en 2013 toegenomen en vanaf 2014 gedaald. De 

geïnterviewden geven aan dat het aantal nieuwe cliënten is gedaald sinds de start van het 

gebiedsteam (2015), de daling is echter in 2014 al zichtbaar. Waar deze daling door komt is 

niet duidelijk. 

De doelstelling om preventief te werken wordt volgens de gezinscoaches niet behaald. 

Aanmeldingen van gezinnen met lichtere problemen zijn er volgens hen nauwelijks. Nog 

steeds wordt vooral zware problematiek gemeld. “De gedachte achter de gezinscoaches is dat 

zij kortdurende, preventieve ondersteuning bieden. Een preventieve aanpak kan veel 

voordelen opleveren. Word je sneller ingezet, dan kun je het gezin ook sneller op de rit 

krijgen”, aldus de geïnterviewde gezinscoach. Volgens de projectleider van de gemeente 

Ooststellingwerf hebben de gezinscoaches goed gefunctioneerd om escalatie te voorkomen. 

“Maar de drempel om de gezinscoaches in te schakelen is te hoog, het gebiedsteam weet de 

gezinscoaches nog niet goed te vinden”.  

Of het deelproject invloed heeft op de daling van de werkloosheid, een stijging van het 

gemiddelde inkomen of een stijging in de maatschappelijke participatie (doelstellingen 

Aandachtsgebieden Stellingwerven), is niet duidelijk. Het deelproject heeft deze doelstellingen 

niet meegenomen en het effect van het deelproject op deze doelstellingen wordt niet gemeten.  

 

Evaluatie 

De gezinscoach is tot nu toe beperkt ingezet in de gemeente Ooststellingwerf en daarom ook 

weinig in de aandachtsgebieden. Volgens de geïnterviewden ligt de oorzaak grotendeels bij 

de niet optimale samenwerking met overige ketenpartners. De signalering ligt voornamelijk 

bij het gebiedsteam, maar het gebiedsteam heeft nog niet altijd goed in het vizier wat de 

gezinscoaches doen en wanneer zij ingeschakeld kunnen worden. Dit geldt ook voor 

huisartsen, de JGZ, wijkverpleegkundigen, peuterspeelzalen en scholen. De drempel om de 

gezinscoaches in te schakelen is soms hoog. Hieruit voortvloeiend worden er vooral gezinnen 

met zware problematiek aangemeld voor ondersteuning van de gezinscoaches. Het is 

wenselijk om problematieken tijdig te signaleren, om sneller ‘achter de voordeur’ te komen 

en de gezinscoaches tijdig in te schakelen, zodat meer ingezet kan worden op preventie.  

Vanwege de decentralisaties is de structuur van het zorgveld zodanig veranderd dat de 

gezinscoaches en het veld elkaar nog niet altijd goed kunnen vinden. Het wordt aanbevolen 

om gezamenlijk te onderzoeken hoe de gezinscoach het beste kan aansluiten op die nieuwe 

structuur. Daarbij is van belang dat alle partijen de meerwaarde proberen te vinden van de 

samenwerking en het belang van de burger voorop laten staan. 

Een aandachtspunt is dat het projectdoel geen koppeling maakt met de doelstellingen van het 

project Aandachtsgebieden Stellingwerven (daling werkloosheid, stijging inkomen, stijging 

maatschappelijke participatie) en dat de invloed van het deelproject op deze doelstellingen 

onbekend is. Dit is een gemiste kans, want door de ondersteuning van de gezinscoach is het 

mogelijk dat gezinnen stijgen op de participatieladder waardoor de maatschappelijke 

participatie en het inkomen toeneemt en de werkloosheid afneemt. De aanbeveling is om het 

effect van het project op deze doelstellingen te meten. Door de effecten op dorp/wijkniveau 

meetbaar te maken, worden onderlinge verschillen inzichtelijk. 

Een andere aanbeveling is om voor meer samenhang met andere deelprojecten te zorgen. 

Door betere afstemming in het kernteam kunnen gezinscoaches en andere deelprojecten 

elkaar versterken en wordt overlap voorkomen. Hierdoor zou ook de integrale aanpak van het 

deelproject versterkt kunnen worden; als de gezinscoaches aansluiten op fysieke 

deelprojecten, kunnen de sociale en fysieke aanpak elkaar versterken. 
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Dat binnen het deelproject van onderop wordt gewerkt, sluit goed aan bij de kernwaarden van 

het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Door de coachende rol van de gezinscoaches 

worden gezinnen geactiveerd om zelf problemen op te lossen. Het van onderop werken zou 

nog verder versterkt kunnen worden door ook inwoners zelf in te zetten als gezinscoach.  

  



 

| 61  

1.2 Aanpak met een gezicht: inzet NASB en buurtsportcoaches 

 

Looptijd 

onderdeel één (NASB): 2010 t/m 2014. 

onderdeel 2 (BIC): 2013 t/m 2016 (wordt verlengd t/m 2018).  

 

Bronnen 

De beschikbare informatie over dit deelproject komt uit het ‘Aanvalsplan Stimuleringsregeling 

Aandachtsgebieden Fryslân, gemeente Ooststellingwerf’, jaarverslagen ‘Ooststellingwerf in 

beweging’ (2013, 2014, 2015) van Stichting Scala en interviews met de dorpencoördinator en 

wethouder van de gemeente Ooststellingwerf en twee medewerkers van Stichting Scala.  

 

Omschrijving 

In 2010 is het project ‘Ooststellingwerf in beweging’ opgezet in de gemeente Ooststellingwerf. 

Dit project is ondersteund met diverse subsidies, waaronder een subsidie vanuit de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven. Ook het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), de 

Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) en Sportimpuls hebben bijgedragen aan het project. 

Daarnaast heeft het project raakvlakken met diverse andere projecten en activiteiten die in de 

gemeente worden uitgevoerd. Denk aan het project ‘Iedereen in beweging’ van Stichting Scala, 

het jongerenwerk, de naschoolse activiteiten, inzet van vrijwilligers in het zwembad Haulewelle 

en het Stellingwerf College en de diverse sportverenigingen in de gemeente.  

 

 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) 

Vanaf één september 2013 is gestart met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). 

Hierbij is aangesloten op een sportstimuleringsproject van de rijksoverheid. In het kader van 

het NASB zijn twee buurtsportcoaches aangesteld. Dit ging om een 28-urige functie voor in de 

buurt en een 32-urige functie op de scholen in Oosterwolde. Om korte lijnen te onderhouden 

zijn de sportcoaches ondergebracht bij de gemeentelijke welzijnsinstelling Stichting Scala. Dit 

in tegenstelling tot veel andere Friese gemeenten waar de sportcoaches zijn ondergebracht bij 

Sport Fryslân. Op deze manier denkt men in Ooststellingwerf goed het overzicht te kunnen 

houden. “Dat de buurtsportcoaches zijn ondergebracht bij Scala bevalt erg goed. De lijntjes 

zijn daar intern erg kort en er wordt intensief samengewerkt met onder andere het 

jongerenwerk, het project ‘iedereen in beweging’ en opbouwwerk. Alles zit op gemeentelijk 

niveau onder één dak”, aldus de dorpencoördinator.  

 

 Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) 

Het rijksproject NASB is in 2014 beëindigd, waardoor het project in Ooststellingwerf een 

nieuwe vorm heeft aangenomen. Het project sluit nu aan bij de regeling ‘Bede Impuls 

Combinatiefuncties’. Dit is een financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, 

werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Mede door de BIC zijn er 

inmiddels vijf buurtsportcoaches aangesteld. Vier buurtsportcoaches zijn in dienst bij 

Stichting Scala en één bij Stichting Comperio. Twee buurtsportcoaches richten zich op het 

basisonderwijs en buitenschoolse opvang en drie op buurtsportwerk. Er is overlap in de twee 

taakgebieden, zoals de naschoolse activiteiten, daar waar nodig springen de collega 

buurtsportcoaches bij. 
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Projectdoel 

Door inzet van de buurtsportcoaches in de wijken en op de scholen wordt geprobeerd 

inwoners te activeren ter verbetering van de gezondheidssituatie. Het doel is onderverdeeld 

in drie subdoelen: 

 

 Het terugdringen van bewegingsarmoede bij met name de minder actieve burgers 

(jongeren (12-19 jaar), ouderen, mensen met een laag inkomen, mensen met een 

beperking of een chronische aandoening. 

 Het verminderen van overgewicht onder de inwoners van Ooststellingwerf. 

 Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en 

vaatziekten en depressies. 

 

Uitvoering 

 NASB versus BIC 

In het kader van NASB is tot en met 2014 de aandacht gericht op de versterking van de 

sportverenigingen en het stimuleren van het bewegingsonderwijs op de scholen. Het NASB 

was vooral gericht op ondersteunen en begeleiden van activiteiten en projecten door (lokale) 

organisaties. “Het budget zat niet in menskracht, maar vooral in activiteiten. Er werden veelal 

projecten uitgevoerd die elders in het land hun waarde hadden bewezen zoals de projecten 

Lekker Fit, schoolschaatsen, juniorcoach”, aldus de dorpencoördinator. Bij het nieuwe 

rijksproject BIC wordt het budget voornamelijk ingezet op menskracht. De dorpencoördinator 

licht toe: “We kunnen nu meer buurtsportcoaches inzetten, dus kunnen nu ook veel meer doen. 

Het is wel belangrijk dat er voldoende activiteitenbudget is voor de buurtsportcoaches”. Het 

aantal activiteiten is daardoor toegenomen.  

 

 Uitrol gemeente 

Het deelproject is opgestart in de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid en is in 2014 

uitgebreid naar meerdere wijken in Oosterwolde (Oosterwolde Noord en Oosterwolde Oost) en 

naar meer de dorpen in de gemeente (waaronder Haulerwijk). In deze gebieden zijn eerst de 

buurtscans uitgevoerd. In 2015 is het project nog verder uitgebreid.  

 

 Van onderop 

Bij de start van het deelproject is een buurtscan gemaakt in het Haerenkwartier en 

Oosterwolde-Zuid. In deze buurtscan is gemeten wat de behoefte is in de wijken op het gebied 

van sport en bewegen. Deze buurtscans worden regelmatig herhaald en worden gebruikt als 

input voor een jaarplan. In het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid zijn twee 

activiteitencommissies opgezet. Deze commissies voeren de activiteiten uit die vanuit de 

buurtscan naar voren zijn gekomen. Er wordt dus vraaggericht gewerkt vanuit de diverse 

doelgroepen. “De betrokkenheid en deelname van de inwoners aan dit deelproject is van 

cruciaal belang. De ideeën worden door de bewoners zelf aangedragen, georganiseerd en 

uitgevoerd. De buurtsportcoaches zijn veelal faciliterend en begeleidend betrokken”, aldus de 

dorpencoördinator.  

De werkwijze van de buurtsportcoaches is er daarnaast op gericht dat vrijwilligers de taken 

van de buurtsportcoaches op den duur overnemen, zodat de inwoners zelf de kar gaan 

trekken. Een mooi recent voorbeeld van het werken van onderop is het opstarten van een 

avondvierdaagse voor Oosterwolde in de zomer van 2016.  

De wens voor een avondvierdaagse kwam vanuit de buurtscans van de buurtsportcoaches naar 

voren en is daarna door de bewonerscommissies van Oosterwolde gezamenlijk opgepakt. Zij 

zijn leidend in dit proces. De buurtsportcoaches ondersteunen en faciliteren. 
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 Verbinding andere projecten 

Er is veel aandacht voor een goede samenhang tussen de verschillende projecten om 

versnippering tegen te gaan. De buurtsportcoaches werken samen met sportverenigingen, 

scholen, bewonerscommissies en de gemeente. Er is daarnaast een werkgroep ingesteld 

bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, scholen en Stichting Scala om 

dwarsverbanden te leggen met andere projecten van Scala en scholen. Ook wat betreft de 

verbinding van projecten is de avondvierdaagse in Oosterwolde een mooi voorbeeld: “Bij de 

avondvierdaagse worden een aantal beleidsvoornemens in samenhang gerealiseerd: meer 

bewegen voor alle doelgroepen op lokaal en laagdrempelig niveau, aandacht voor gezonde 

voeding en het stimuleren van ouderen en gehandicapten om op aangepaste wijze deel te 

nemen aan dit evenement”, aldus de dorpencoördinator. Een ander voorbeeld is de verbinding 

tussen de buurtsportcoaches en het deelproject ‘‘Voor de wijk, door de wijk’’ (VDW-DDW) die 

is opgezet in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven: deelnemers van het 

deelproject VDW-DDW worden gestimuleerd om meer te gaan bewegen. Ook worden er 

naschoolse sportactiviteiten in de wijk georganiseerd, wat overlapt met het deelproject 

‘Buitenschoolse activiteiten’.  

 

 Signalerende functie 

Doordat de buurtsportcoaches in de buurt rondlopen en contact hebben met inwoners in de 

wijk kunnen zij in hun functie problemen signaleren. Zij hebben daarom ook een signalerende 

functie voor de gezinscoaches (tevens een deelproject, dus tevens verbindend) en het 

gebiedsteam. Dit komt vooral in het Haerenkwartier voor omdat daar meer sprake is van 

problematiek (drugs/drank/gokken).  

 

Resultaten 

De buurtsportcoaches hebben in samenwerking met de Brede School MFS Zuid en 

Sportaccommodatie Boekhorst diverse projecten opgestart in de wijken het Haerenkwartier en 

Oosterwolde Zuid en de rest van de gemeente. 

In de wijken zijn vanaf 2013 diverse sportactiviteiten georganiseerd voor een groot aantal 

deelnemers. Het zijn voornamelijk kinderen die aan de activiteiten deelnemen. Het aantal 

volwassenen is klein. Het aantal deelnemers is toegenomen van 1554 deelnemers in 2013 naar 

13944 deelnemers in 2015. Dit is een stijging van bijna 800%. Deze stijging is toe te schrijven 

aan het aantal buurtsportcoaches dat is toegenomen en door de uitrol van het deelproject naar 

de rest van de gemeente. De activiteiten waar de meeste deelnemers mee bereikt worden zijn 

de activiteiten die op school worden georganiseerd (onderwijs). Hier worden ook de meeste 

activiteiten voor georganiseerd. De activiteiten die worden georganiseerd voor wijk en buurt 

hebben de breedste doelgroep, zowel jong als oud doet aan deze activiteiten mee, maar ook 

hier zijn de jongeren in de meerderheid. 
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Figuur 1.9 Uitgevoerde activiteiten en deelnemers 2013 

Activiteit Leeftijd 

 0-4 4-12 13-18 19-55 55-65 66+ Totaal 

Burendagen 5 35 10 20 10 5 85 

Straatspelen evangelische 

gemeente 5 20 20 12 4 2 63 

Lekker Fit! (lespakket, 

beweeg- voedingslessen, 

startclinics, koningsspelen, 

sportkennismakingscursus, 

schoolschaatsen)  347     347 

Kick off 72 310 26    408 

Naschools kick off  30 190 20 50   290 

Pleinspel basketbal  

Meester Duisterhout   8 10    18 

Survival groep 7/8   26     26 

Unihockey groep 7/8   43     43 

Serious Request en 

sponsorloop  6 54 16 20 9  105 

Vakantieactiviteiten   79 9    88 

Pietengym   81     81 

Totaal 118 1193 111 102 23 7 1554 

Bron: jaarverslag 2013 Ooststellingwerf in beweging, bewerking Partoer 

 

Figuur 1.10 Uitgevoerde activiteiten en deelnemers 2014 

Activiteit Leeftijd 

 0-4 0-12 2-4 4-12 4-14 13-18 19-55 55-65 66+ Totaal 

Onderwijs 

(109 

activiteiten)     8220 117    8337 
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Bron: jaarverslag 2014 Ooststellingwerf in beweging, bewerking Partoer  

 

 

  



 

| 65  

Figuur 1.11 Uitgevoerde activiteiten en deelnemers 2015 

Bron: jaarverslag 2015 Ooststellingwerf in beweging, bewerking Partoer  

 

Volgens een aantal geïnterviewden wordt het doel om bewegingsarmoede bij minder actieve 

burgers te verminderen behaald. “Door laagdrempelige activiteiten bereiken we een groep 

inactieven, mensen die niet zelf naar een sportclub gaan omdat ze zich daar niet thuis voelen 

of een sportclub niet kunnen betalen”, aldus een medewerker van Stichting Scala. De 

dorpencoördinator licht toe: “Er wordt naar gestreefd om iedereen (vooral ook de niet-actieven) 

aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit is een kwestie van lange adem, maar hier zijn zeker 

vorderingen in gemaakt. Mensen zijn gestegen op de participatieladder en hebben hun sociale 

netwerken uitgebreid”. Een bewoner van het Haerenkwartier is echter kritisch: “De mensen in 

het Haerenkwartier zijn liever lui dan moe, bij sportactiviteiten komen vaak weinig mensen 

opdagen, het zijn eigenlijk alleen de kinderen die aan de activiteiten meedoen”. De 

dorpencoördinator, is enthousiast: “Ik ben zeer positief over dit deelproject. De 

buurtsportcoaches tonen een geweldige inzet, de gedrevenheid en vakbekwaamheid spat er 

vanaf. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel activiteiten er zijn opgestart en hoeveel 

verschillende bewoners er bereikt worden door de buurtsportcoaches”. De geïnterviewde 

medewerkers van Stichting Scala sluiten zich daarbij aan: “We zijn heel tevreden over de inzet 

van de buurtsportcoaches. Er is veel actie in de wijk, er zijn activiteiten die aansluiten op wat 

de inwoners graag willen. Er is zoveel vraag vanuit de wijk, we kunnen gemakkelijk nog zes 

buurtsportcoaches gebruiken!” Ook bewoners van Oosterwolde Zuid zijn positief over de inzet 

van de buurtsportcoaches. “De buurtsportcoaches doen heel goed werk. Ze zijn zichtbaar en 

organiseren ontzettend veel activiteiten, vooral op de school”. Wel zouden deze bewoners graag 

meer terugkoppeling krijgen van wat er precies wordt gedaan in de wijk.  
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Evaluatie 

Door inzet van de buurtsportcoaches in de wijken en op de scholen is een groot aantal sport- 

en beweegactiviteiten georganiseerd in Ooststellingwerf. Veel inwoners, voornamelijk 

kinderen, maar ook volwassenen, zijn hierdoor geactiveerd. Hierdoor kan gesteld worden dat 

het deelproject bijdraagt aan het terugdringen van bewegingsarmoede bij de minder actieve 

burgers ter verbetering van de gezondheidssituatie. In het kader van de doelstellingen van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven kan gesteld worden dat de maatschappelijke participatie 

van de inwoners van Ooststellingwerf is toegenomen. Betrokkenen geven aan dat een aantal 

deelnemers in gewicht is gedaald. Of overgewicht en gezondheidsproblemen onder de 

inwoners zijn verminderd is echter niet vast te stellen, hier zijn geen gegevens over 

beschikbaar.  

Verder is de aanpak van onderop en de verbinding met andere initiatieven positief. Het 

deelproject sluit hierdoor goed aan op de kernwaarden van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. De verbinding met andere initiatieven zorgt ervoor dat samenhang wordt 

gestimuleerd en versnippering wordt voorkomen. Door de betrokkenheid van inwoners en de 

buurtscans die worden uitgevoerd heeft het deelproject veel draagvlak. De aanbeveling is wel 

om de resultaten in de wijken meer terug te koppelen in het kernteam, zodat alle betrokkenen 

weten wat er is uitgevoerd door de buurtsportcoaches en wat het heeft opgeleverd.  

Doordat het deelproject afhankelijk is van diverse subsidies (rijksbudget, gemeentelijk budget, 

provinciaal budget) is het deelproject echter wel kwetsbaar. De aanbeveling is om het project 

langdurige financiële ondersteuning te bieden, zodat de continuïteit van het deelproject wordt 

gestimuleerd. De aanbeveling is tevens om meer volwassenen te activeren op een manier die 

hen aanspreekt, met name in de wijk het Haerenkwartier.  
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1.3 Aanpak met een gezicht: naschoolse activiteiten 

 

Looptijd 

2008 – heden. 

 

Bronnen 

Informatie over dit deelproject is afkomstig uit jaarverslagen van Stichting Scala en interviews 

met twee medewerkers van Stichting Scala. Er is geen formeel projectplan voor dit deelproject.  

 

Omschrijving 

Vanuit dit deelproject worden op de basisscholen Oosterwolde MFS Zuid en De Samensprong 

in Haulerwijk naschoolse activiteiten aangeboden voor basisschoolleerlingen uit Oosterwolde 

en Haulerwijk. Dit zijn activiteiten op het gebied van cultuur, sport en natuur. Voorbeelden 

van activiteiten zijn striptekenen, taekwondo en kooklessen. 

 

Projectdoel 

De naschoolse activiteiten zijn bedoeld om voor kinderen extra ontplooiingsmogelijkheden te 

creëren. Kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en oefenen hun sociale competenties. 

Daarnaast is het doel de sociale cohesie in de wijken te versterken.  

 

Uitvoering 

In Haulerwijk loopt het deelproject vanaf 2008. In Oosterwolde is het project eind 2009/begin 

2010 gestart. Het project liep dus al, en is daarna opgenomen als deelproject van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven. 

 

 Doelgroep 

Het deelproject richtte zich in eerste instantie alleen op de leerlingen van de betreffende twee 

basisscholen. Om de naschoolse activiteiten in Oosterwolde meer te betrekken bij de aandacht 

wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid zijn de naschoolse activiteiten opengesteld 

voor alle kinderen in Oosterwolde, ook als ze elders op school zitten. Haulerwijk richt zich nog 

wel alleen op de leerlingen van basisschool De Samensprong.  

 

 Organisatie 

Een coördinator stuurt het proces van samenwerking aan, bewaakt de doelen, zorgt ervoor dat 

participanten met elkaar in contact blijven en legt contact met nieuwe samenwerkingspartners. 

Er wordt op veel gebieden samengewerkt. De naschoolse activiteiten worden gegeven door 

gastdocenten en/of vrijwilligers, veelal in samenwerking met verenigingen en organisaties in 

het dorp. Ouders zijn betrokken bij de activiteiten en ontwikkeling van de kinderen via een 

gezamenlijk open huis en andere informele bijeenkomsten, hulp bij de naschoolse activiteiten, 

naschoolse activiteiten voor ouders en kinderen en informatieve koffiebijeenkomsten voor 

ouders. 

De scholen hanteren gezamenlijke gemaakte afspraken over onder andere de doorgaande lijn, 

overdracht en doorverwijzing. Er is daarnaast regelmatig contact met de opbouwwerker. De 

scholen en coördinator worden ondersteund door een klankbordgroep. De klankbordgroep 

bestaat uit afgevaardigden van Stichting Comperio, CPO De Tjongerwerven, Bibliotheek 

Zuidoost Friesland, Stichting Scala en de gemeente. 
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 Werkwijze 

Om bekendheid te geven aan de activiteiten en cursussen wordt een activiteitenkalender 

gemaakt en uitgedeeld op de scholen. De school zorgt voor de verspreiding van de kalender 

en antwoordkaartjes op school. Soms gaat een medewerker van Stichting Scala naar een school 

om de kalender te promoten. Inschrijvingen komen terug naar Scala. Daarna wordt er een brief 

naar de ouders gestuurd met het bericht dat het kind zich heeft opgegeven en dat de ouders 

strippen kunnen laten aftekenen op school. Stichting Scala maakt deze strippenkaarten en 

deelt deze uit op de scholen. De strippenkaart van tien strippen kunnen ouders tegen een laag 

tarief kopen bij de beheerder van de school. Door het lage tarief zijn de strippen ook 

betaalbaar voor ouders met een laag inkomen. “Als er mensen zijn die de strippen niet kunnen 

betalen, dan proberen we voor een creatieve oplossing te zorgen. Want we willen niemand 

buiten sluiten”, aldus een medewerker van Stichting Scala. De kalenders lopen van januari-juni 

en van september-december. Voor bepaalde activiteiten is veel animo, voor andere wat minder. 

Er vindt een terugkoppeling plaats van docenten en ouders over welke activiteiten een succes 

zijn en welke minder worden gewaardeerd. In de beginperiode kwamen kinderen soms niet 

opdagen bij een activiteit. Waarschijnlijk waren de activiteiten te vrijblijvend. In 2013 is er een 

nieuw systeem ingevoerd, waarbij ouders in de betaalweek (aan het begin van een nieuwe 

kalender) vooraf de strippen aftekenen in plaats van net voor een activiteit. “Als je hebt betaald, 

dan kom je ook. Het heeft veel effect gehad. De vrijblijvendheid is er af”, vertelt de betrokken 

medewerker van Stichting Scala.  

 

 Activiteiten en cursussen 

Naschoolse activiteiten zijn er op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, muziek en natuur. 

Op de activiteitenkalender van maart – mei 2014 staan bijvoorbeeld de volgende naschoolse 

activiteiten vermeldt: survivaltraining, ontdek de natuur, peuterdans, workshop pannakooi, 

groene vingers, rondleiding boerderij, cup cakes versieren, Indonesische koekjes bakken, 

muziek op schoot, unihockey en streetdance. Diverse gezamenlijke activiteiten hebben zich 

bewezen als activiteiten met een meerwaarde. Deze staan elk jaar op de brede school 

planningen. Zo is het succesvolle project ‘Kinderen: daar zit muziek in!’ doorontwikkeld tot 

een structureel muziekproject op beide scholen. 

 

 Samenwerking met andere projecten 

De naschoolse activiteiten sluiten aan bij diverse andere deelprojecten. Zo wordt samen met 

het deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’ onderzocht welke deelnemers taken kunnen 

uitvoeren voor de naschoolse activiteiten. Daarnaast hebben kinderen die meededen aan een 

muziekactiviteit opgetreden tijdens de ‘Burendagen’. Vanaf 2014 zijn ook de 

buurtsportcoaches betrokken. De buurtsportcoaches versterken het contact met de 

sportverenigingen en verzorgen sportactiviteiten op de naschoolse activiteitenkalender. 

 

 Samenwerking met de wijken 

Een belangrijk onderdeel van de naschoolse activiteiten op MFS Zuid (Oosterwolde) betreft de 

betrokkenheid met de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid, zodat de naschoolse 

activiteiten een centralere rol spelen in de wijken. De school levert kopij aan voor de 

wijkkranten om zo te werken aan meer bekendheid. De participanten van MFS Zuid hebben 

zich daarnaast samen met de wijken en het kernteam gebogen over een opknapbeurt/plan 

voor de speelterreinen van MFS Zuid. Op deze manier leerden de wijken en de school elkaar 

beter kennen. Ook zijn er enkele naschoolse activiteiten verzorgd door wijkbewoners, zoals  

helpen in de moestuin van het Haerenkwartier en cup cakes versieren.  
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Resultaten 

Zowel in Oosterwolde als in Haulerijk wordt sinds 2012 een groot aantal cursussen en 

activiteiten georganiseerd. Het aantal cursussen en activiteiten is redelijk constant door de 

jaren heen. Vanaf 2012 zijn er 406 activiteiten/cursussen in Oosterwolde georganiseerd en 

430 activiteiten/cursussen in Haulerwijk.  

Ook het aantal deelnemers is vrij constant in beide dorpen. Er wordt een flink aantal kinderen 

bereikt met de buitenschoolse activiteiten. Sinds 2012 hebben in Oosterwolde 1103 kinderen 

buitenschoolse activiteiten gevolgd. In Haulerwijk zijn dit 1552 kinderen. Betrokkenen zijn 

enthousiast over het aantal deelnemers: “Ik vind dat het heel goed gaat, mensen zijn 

enthousiast en ik zie dat heel veel activiteiten altijd vol zitten (vooral sportactiviteiten). Soms 

bieden we zelfs extra cursussen aan. Dat laat zien dat er ook behoefte aan is en dat de 

bekendheid er is”, vertelt een geïnterviewde medewerker van Stichting Scala.  

Als je het aantal deelnemers echter afweegt ten opzichte van het aantal activiteiten en 

cursussen dat georganiseerd wordt, dan valt het aantal deelnemers wat tegen. In Oosterwolde 

zijn er gemiddeld 2,7 deelnemers per activiteit/cursus. In Haulerwijk zijn er gemiddeld 3,6 

deelnemers. Dat kan komen doordat er cursussen zijn waar weinig animo voor is. Op de cursus 

‘muziek maken voor peuters’ komen bijvoorbeeld weinig mensen af.  

Er zit een duidelijk verschil tussen het aantal vrijwilligers in Oosterwolde en in Haulerwijk. In 

Oosterwolde hebben sinds 2012 23 vrijwilligers bijgedragen aan het deelproject. In Haulerwijk 

is door de jaren heen bijna het dubbele aantal vrijwilligers betrokken geweest: 45. “In 

Oosterwolde zijn vrijwilligers moeilijker te vinden dan in Haulerwijk. In Haulerwijk is sprake 

van een sterker verenigingsleven waar vrijwillige inzet vanzelfsprekender is”, aldus Scala.  

 

Figuur 1.12 Naschoolse activiteiten in aantallen 
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Evaluatie 

Bij de aangeboden naschoolse activiteiten komen veel kinderen met verschillende 

achtergronden en leeftijden met elkaar in contact. Kinderen maken kennis met activiteiten 

waarmee ze anders misschien niet in aanraking zouden komen. Kinderen uit gezinnen met 

een laag besteedbaar inkomen krijgen de kans om mee te doen aan leuke activiteiten, wat een 

vorm van ‘kinderparticipatie’ genoemd zou kunnen worden. Kijkend naar het aantal 

deelnemers en het aantal activiteiten kan gesteld worden dat het doel om kinderen extra 

ontplooiingsmogelijkheden te bieden en kinderen hun sociale competenties te doen 

versterken wordt behaald.  

Het deelproject levert daarbij een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van de generatie-

armoede in Oosterwolde en Haulerwijk.  

Het is daarnaast positief dat de verbinding wordt gezocht met andere projecten zoals het 

deelproject ‘‘Voor de wijk, door de wijk’’ en de buurtsportcoaches. Het deelproject voert 

hierdoor een integrale werkwijze door. Ook de nadrukkelijke verbinding met de wijken is 

positief. Dat er vrijwilligers worden ingezet bij de activiteiten is een mooi voorbeeld van het 

werken van onderop. Of de sociale cohesie in de wijken versterkt wordt door het deelproject 

is echter moeilijk te zeggen.  

Dat het project al liep en is versterkt door een deelproject van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven te worden, is tevens positief te noemen, omdat hiermee het langdurige karakter 

van het project is versterkt. Er zijn inmiddels een paar activiteiten doorontwikkeld tot een 

structureel project, wat positief is voor de continuïteit van de activiteiten. Doordat het 

deelproject al liep, is het echter wel diffuus welke bijdrage de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven hebben geleverd aan het resultaat. Ook is hierdoor in het projectdoel niet de 

verbinding gelegd met de doelen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven (daling 

werkloosheid, stijging gemiddelde inkomen, stijging maatschappelijke participatie).  

Uit de resultaten komt naar voren dat er voor de ene activiteit meer belangstelling is dan voor 

de andere. De aanbeveling is om hierbij van onderop te werken en aan te sluiten bij de wensen 

van de kinderen en ouders. Ook komt naar voren dat het in Oosterwolde lastiger is om 

vrijwilligers te vinden dan in Haulerwijk. De aanbeveling is om het verenigingsleven in 

Oosterwolde te stimuleren. Ook zou het integrale aspect (fysiek & sociaal) versterkt kunnen 

worden door bijvoorbeeld de naschoolse activiteiten in te zetten om met jongeren de fysieke 

omgeving van de wijken aan te pakken. 
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1.4 Aanpak met een gezicht: uitbreiding dorpencoördinator 

 

Looptijd 

2010 – 2014. 

 

Bronnen 

Dit deelproject is geëvalueerd aan de hand van interviews met de dorpencoördinator van de 

gemeente Ooststellingwerf, twee bewoners van het Haerenkwartier, twee bewoners uit 

Oosterwolde Zuid, de projectleider van de gemeente en de betrokken wethouder van de 

gemeente Ooststellingwerf. Ook zijn het ‘Plan van Aanpak Haerenkwartier & Oosterwolde Zuid 

naar 2014’, en het ‘Aanvalsplan Stimuleringsregeling Aandachtsgebieden Fryslân, gemeente  

Ooststellingwerf’ geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Dit deelproject betreft de uitbreiding van de aanstelling van een dorpencoördinator, werkzaam 

binnen de gemeente Ooststellingwerf, van drie naar vijf dagen. De dorpencoördinator heeft 

een regievoerende en faciliterende rol ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijke 

leefbaarheidsbeleid. In de aandachtswijken het Haerenkwartier en Oosterwolde-Zuid in 

Oosterwolde wordt de dorpencoördinator, vanuit de Aandachtsgebieden Stellingwerven, voor 

extra uren ingezet. 

 

Projectdoel 

Er zijn vier doelen geformuleerd: 

 

 Het verbeteren van de communicatie tussen de wijk en de gemeente. 

 Het eerste aanspreekpunt van de gemeente zijn in de wijk. 

 Zicht hebben op actuele zaken en ontwikkelingen. 

 Het stimuleren en ondersteunen van eigen initiatieven van de wijkbewoners; gericht op 

het behouden en versterken van de leefbaarheid. 

 

Het beoogde eindresultaat is dat de wijk leefbaarder wordt en de wijkbewoners meer 

verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving, de fysieke woonomgeving is 

verbeterd en de participatie en samenhang onder de wijkbewoners is vergroot. 

 

Uitvoering 

De dorpencoördinator verbindt zich voornamelijk met de bewoners van de wijken via de 

bewonerscommissies, wijkcommissies en het kernteam. Er is hier een duidelijk verband met 

de activiteiten voor het deelproject ‘Aanpak met een gezicht: versteviging van de wijkteams’, 

waarbij de bewonerscommissies, wijkcommissies en het kernteam zijn opgericht. De 

dorpencoördinator zit een paar keer per jaar met de vertegenwoordigers van de 

bewonerscommissies om tafel om actuele zaken te bespreken.  

Dit vindt voornamelijk plaats tijdens de overleggen van de wijkcommissies. De 

dorpencoördinator heeft ook regelmatig rechtstreeks contact met de voorzitters van de 

bewonerscommissies. Als voorzitter van het kernteam speelt de dorpencoördinator een 

belangrijke rol bij het verbinden van de bewoners, de gemeente en andere professionele 

organisaties zoals welzijnsinstellingen en woningcorporaties.  
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Het kernteam komt vier keer per jaar bij elkaar. In het werkveld heeft de dorpencoördinator 

contact met onder meer de woningcorporaties Actium en WoonFriesland, Caparis, Stichting 

Scala, de politie, de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en de afdelingen Ruimte en 

Buitendienst van de gemeente.  

Het stimuleren en ondersteunen van eigen initiatieven van de wijkbewoners om de 

leefbaarheid te behouden en te versterken is een belangrijk aandachtspunt voor de 

dorpencoördinator. Hij probeert activiteiten en projecten met elkaar te verbinden en 

initiatiefnemers bij elkaar te brengen, ook gemeente breed. De gemeente denkt actief mee 

over initiatieven en ideeën die uit de wijken komen. De bewonerscommissies worden daarnaast 

via regio-agenda’s actief bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan 

betrokken. 

Door de jaren heen is de rol van de dorpencoördinator veranderd. De dorpencoördinator heeft 

wat meer afstand genomen van de wijken met als doel het eigen initiatief van de bewoners te 

stimuleren. “Door het initiatief vanuit de bewoners te laten komen zorg je voor veel meer 

draagvlak. De maatschappelijke effecten zijn daardoor veel groter. Ik heb een minder 

prominente rol gespeeld in het (mede) organiseren van activiteiten en projecten in de wijken. 

In Oosterwolde Zuid is dat goed bevallen, echter in het Haerenkwartier blijft dit een moeizaam 

proces”, aldus de dorpencoördinator.  

 

Resultaten 

 Verbeteren communicatie tussen de wijk en de gemeente – Het eerste aanspreekpunt 

van de gemeente zijn in de wijk 

Door de inzet van de dorpencoördinator is het contact tussen de wijken en de gemeente 

verbeterd. De dorpencoördinator is het eerste aanspreekpunt van de gemeente in de wijken. 

Een aantal geïnterviewden geeft aan dat de lijnen korter zijn geworden. Een bewoner van de 

wijk het Haerenkwartier licht toe: “Hij heeft de goede contactpersonen en denkt in ons belang, 

niet in het gemeentelijk belang. Hij zit er echt voor de mensen”. Ook de bewoners van 

Oosterwolde Zuid zijn te spreken over de dorpencoördinator. “Het is prettig dat hij er is, hij 

zorgt voor een goede verbinding tussen de wijken, dorpen en de gemeente”. Volgens de 

dorpencoördinator is een herkenbaar gezicht nodig in de wijk. “Hierdoor kun je een 

vertrouwensband opbouwen met bewoners. Investeren in een goede relatie met je bewoners 

loont”. De projectleider van de gemeente Ooststellingwerf noemt de dorpencoördinator ‘de 

spin in het web’. Ook de wethouder van de gemeente Ooststellingwerf vindt dat de 

dorpencoördinator een belangrijke rol speelt. “Je hebt een goede schakel nodig tussen 

overheid en burgers. Zo’n schakel moet toegankelijk zijn, moet respecteren en waarderen wat 

er van onderop komt. Dat is onze dorpencoördinator. De gemeente moet deze rol wel 

ondersteunen, moet dienstverlenend zijn. De introductie van de dorpencoördinator heeft 

daarom een belangrijke rol gespeeld bij het ‘ontschotten’ binnen de gemeente. Afdelingen 

werken meer samen, gaan samen op pad, hebben dezelfde manager”.  

De positie van de dorpencoördinator biedt kansen en mogelijkheden in de verbinding en 

communicatie, maar kan anderzijds ook leiden tot een lastige spagaat tussen de belangen van 

gemeente en inwoners. De bewonerscommissie Oosterwolde Zuid vindt bijvoorbeeld dat de 

dorpencoördinator wat meer ‘zijn mannetje mag staan’: “Wat ons betreft mag hij wel iets 

daadkrachtiger optreden, zodat hij er binnen de gemeente wat meer dingen doorheen krijgt”.  
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 Zicht hebben op actuele zaken en ontwikkelingen 

Door de verbinding met de wijken via de bewonerscommissies, wijkcommissies en het 

kernteam legt de dorpencoördinator regelmatig zijn oor te luisteren in de wijk en heeft 

daardoor zicht op actuele zaken en ontwikkelingen in de wijk. Actuele ontwikkelingen binnen 

de gemeente vertaalt hij terug naar de wijken. “De dorpencoördinator zit er bovenop en 

benoemt de dingen die belangrijk zijn. Hij pakt de dingen aan”, aldus een bewoner van het 

Haerenkwartier. De deelprojecten in het kader van Aandachtsgebieden Stellingwerven blijken 

echter niet bij iedereen even bekend te zijn. “De deelprojecten staan niet op de agenda van 

onze overleggen. Dat is jammer, want daardoor weten we niet goed wat de stand van zaken is 

en waar we naartoe werken”, vertellen de bewoners van Oosterwolde Zuid.  

 

 Stimuleren en ondersteunen initiatieven 

Verder speelt de dorpencoördinator een rol in het bevorderen van verantwoordelijkheid en 

initiatief van bewoners ten aanzien van hun wijk. In Oosterwolde Zuid gaat dat goed. In het 

Haerenkwartier verloopt dit veel stroever. De bewonerscommissie van het Haerenkwartier is 

instabiel, heeft geen sterke leider en heeft onvoldoende draagvlak in de wijk. Bewoners tonen 

weinig initiatief en laten hun capaciteiten niet zien. In de evaluatie van het deelproject ‘Aanpak 

met een gezicht – versteviging wijkteams’ wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Evaluatie 

De dorpencoördinator heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de 

communicatie tussen de wijken en de gemeente. Hij is het eerste aanspreekpunt van de 

gemeente in de wijk en is ook regelmatig aanwezig in de wijk. Daardoor heeft hij zicht op 

ontwikkelingen in de wijk en koppelt hij ook waardevolle informatie vanuit de gemeente terug 

naar de wijken. De focus van de dorpencoördinator op samenhang, integraliteit en langdurige 

inzet van projecten is van toegevoegde waarde voor de pilot.  

Uit interviews blijkt dat de coördinerende rol van de dorpencoördinator versterkt kan worden. 

Bewoners en overige betrokkenen geven aan dat het zicht op deelprojecten in het kader van 

de Aandachtsgebieden Stellingwerven ontbreekt. De aanbeveling is om de rollen en taken van 

de dorpencoördinator, de projectleider en het kernteam onder de loep te nemen, met als doel 

de regierol en onderlinge samenwerking te verbeteren.  

De dorpencoördinator heeft als rol om het werken van onderop in Ooststellingwerf te 

stimuleren. Dit is echter nog wel een aandachtspunt. In het kader van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven en de kentering naar een participatiemaatschappij wil de gemeente graag meer 

initiatief bij de bewoners realiseren. Dit sluit goed aan op de werkwijze van onderop. De 

dorpencoördinator zet daarom bewust meer in op loslaten en eigen initiatief en minder op 

uitvoering door de gemeente. In Oosterwolde Zuid is dit een succes en grijpen bewoners deze 

nieuwe verantwoordelijkheden met beide handen aan.  

In het Haerenkwartier is dit lastiger op gang te brengen. De bewonerscommissie en de 

bewoners van het Haerenkwartier zijn tot nu toe niet goed in staat gebleken om eigen initiatief 

te realiseren. De aanbeveling is om, naast het oprichten van een nieuwe bewonerscommissie 

voor het Haerenkwartier, te onderzoeken wat voor het Haerenkwartier de juiste balans is 

tussen van onderop en van bovenaf en hoe dit vormgegeven kan worden. Durf hier te 

experimenteren met een totaal andere aanpak, die uitgaat van de kennis en kracht van de 

bewoners.  
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Kijkend naar de algemene doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft de 

uitbreiding van de dorpencoördinator goed bijgedragen aan het vergroten van de 

maatschappelijke participatie. Door als coördinator de spin in het web te zijn, zorgt hij ervoor 

dat bewoners worden gehoord en actief worden.  
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1.5 Aanpak met een gezicht: versteviging wijkteams 

 

Looptijd 

2010-2016. 

 

Bronnen 

Voor de evaluatie van de versteviging van de wijkteams zijn de dorpencoördinator en leden 

van de bewonerscommissie Haerenkwartier en de bewonerscommissie Oosterwolde Zuid 

geïnterviewd. Daarnaast zijn het ‘Plan van Aanpak Haerenkwartier & Oosterwolde-Zuid naar 

2014’ en het ‘Aanvalsplan Stimuleringsregeling Aandachtsgebieden Fryslân, gemeente Oost- 

stellingwerf’ geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Om meer mensen bij het gemeenschapsleven in de wijken te betrekken zijn er 

bewonerscommissies, wijkcommissies en een Oosterwolde-overleg opgezet.  

 

Projectdoel 

Het doel is om meer mensen bij het gemeenschapsleven in de wijken te betrekken. Er zijn 

een aantal subdoelen benoemd: 

 

 Verbeteren communicatie tussen gemeente en haar inwoners. 

 Stimuleren eigen initiatieven inwoners. 

 Coördinatie inventarisatie van signalen. 

 Zicht hebben op actuele zaken en ontwikkelingen. 

 

Uitvoering 

Ooststellingwerf heeft ervoor gekozen om naast het kernteam, dat als centraal orgaan voor de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven is opgericht, teven bewonerscommissies, wijkcommissies 

en een Oosterwolde-overleg op te zetten. Deze commissies hebben een bredere taak dan het 

kernteam. Waar het kernteam alleen inzoomt op de voortgang van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven, hebben de bewonerscommissies, wijkcommissies en het Oosterwolde-overleg 

als doel om in breder verband naar de wijken te kijken. Afgevaardigden van de 

bewonerscommissies en wijkcommissies nemen plaats in het kernteam.  

 

 Bewonerscommissies 

Er zijn vier wijken in Oosterwolde (Noord, Noordoost, Zuid en het Haerenkwartier) die elk een 

bewonerscommissie kennen. In Oosterwolde Zuid bestond de bewonerscommissie al, deze 

commissie heeft onlangs haar 20-jarig jubileum gevierd. De bewonerscommissies zijn 

vertegenwoordigers van de wijk, voeren onderling overleg en hebben eens per twee maanden 

een overleg met de dorpencoördinator.  

 

 Wijkcommissies 

Elke wijk heeft een wijkcommissie. De wijkcommissie bestaat uit de dorpencoördinator, politie, 

projectleiders van deelprojecten, woningbouwverenigingen, Stichting Scala, buurtsport-

coaches en vertegenwoordigers van de bewonerscommissie.  
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Met de wijkcommissie worden de actuele ontwikkelingen in de wijk besproken en wordt 

eventueel actie ondernomen. De wijkcommissie komt twee keer per jaar bijeen en één keer 

per jaar vindt er een gezamenlijke wijkschouw plaats. Door een wijkschouw wordt er jaarlijks 

met alle betrokken partijen door de wijk gewandeld en gefietst om samen te kijken naar de 

heersende problemen. Zo kan niemand van de betrokken partijen zich verschuilen voor 

bestaande problematieken. 

 

 Oosterwolde-overleg 

Het Oosterwolde-overleg is een gezamenlijk overleg van de voorzitters en secretarissen van 

alle bewonerscommissies in Oosterwolde om zo een dekkende vertegenwoordiging van geheel 

Oosterwolde te verkrijgen. Het Oosterwolde-overleg vindt één keer per jaar plaats. 

Achterliggende reden hiervoor is ook om vanuit alle wijken over geheel Oosterwolde mee te 

laten denken en dat niet alleen naar de eigen wijk wordt gekeken.  

 

Resultaten 

 Verbeteren communicatie tussen gemeente en inwoners 

Door de bewonerscommissies, wijkcommissies en het Oosterwolde-overleg is meer contact 

tussen de gemeente, inwoners en andere partijen. Hierdoor hebben zowel de commissies als 

de gemeente beter zicht op actuele zaken en ontwikkelingen en is de communicatie tussen de 

gemeente en inwoners verbeterd. Een bewoner van Oosterwolde Zuid vertelt: “Vanaf start van 

onze bewonerscommissie worden we als vol aangezien door de gemeente. Dat is erg prettig”. 

Minder goed verloopt het onderlinge contact tussen de wijken. De sterke wijken hebben de 

overhand in de discussie. Met name de vertegenwoordiging vanuit het Haerenkwartier behoeft 

hierin nadere ondersteuning. 

 

 Stimuleren eigen initiatieven inwoners 

De commissies moeten een rol spelen in het bevorderen van verantwoordelijkheid en initiatief 

van bewoners ten aanzien van hun wijk. In Oosterwolde Zuid (en ook de andere wijken in 

Oosterwolde) gaat dat voorspoedig. Er zijn veel activiteiten en projecten vanuit de commissies 

opgestart. De bewonerscommissie in Oosterwolde Zuid is stabiel, heeft draagvlak in de wijk, 

komt met eigen initiatieven en neemt verantwoordelijkheid. “Door de bewonerscommissie en 

de nieuwe werkwijze van onderop hebben bewoners nu echt het gevoel iets te kunnen 

inbrengen. Dat zorgt voor draagvlak. Een voorbeeld is dat bij de renovatie van huurwoningen 

geen enkele bewoner weigerde”, aldus een bewoner uit Oosterwolde-Zuid. Voordeel is dat de 

commissie al jaren bestaat en daardoor ook ingebed is in de wijk. Daarnaast heeft de 

commissie een sterke voorzitter. “Onze voorzitter trekt de trein, houdt constant een vinger 

aan de pols”, aldus de bewoners van Oosterwolde-Zuid.  

De bewonerscommissie in het Haerenkwartier komt echter maar niet van de grond. Veel 

commissieleden haken af, waardoor de commissie op drie personen leunt en de commissie 

heeft weinig draagvlak in de wijk. “De bewonerscommissie is niet zelf gekozen, maar 

samengesteld door Scala. De commissieleden hadden geen draagvlak in de wijk en konden 

niet samen door één deur, met veel wisselingen als gevolg”, aldus een bewoner. Andere 

bewoners geven aan een sterke leider te missen. Ook blijkt dat er sprake was van 

groepsvorming in de wijk voordat de bewonerscommissie in het leven werd geroepen en dat 

de bewonerscommissie daar niet tegen opgewassen is. Een bewoner voegt toe: “Mensen in 

deze wijk zijn op zichzelf. De gordijnen zitten dicht. Van zulke mensen kun je niet verwachten 

dat ze initiatief nemen. Het van onderop werken, dat lukt hier gewoon niet.  
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De gemeente heeft een verantwoordelijkheid en moet harder optreden. Ze willen hun 

verantwoordelijkheid afschuiven op de bewoners zodat zij er vanaf zijn”. De 

dorpencoördinator reageert: “Het is moeilijk om mensen uit het Haerenkwartier actief te 

krijgen in en voor hun wijk. Er zijn diverse projecten opgestart en uitgevoerd (opknappen 

Ketelhuis, realiseren moestuin, aanleg beweegrondje), maar hiervoor was veel coördinatie van 

professionals nodig. Wellicht hadden we de begeleiding van het Haerenkwartier op een andere 

manier meer body moeten geven. Maar hoe, dat weet ik niet”. Volgens de dorpencoördinator 

valt of staat het eigen initiatief vanuit de wijken met de kwaliteit van de mensen die de kar 

moeten trekken. “Van onderop werken lukt alleen als er mensen zijn die dat kunnen en willen”. 

Van een versteviging van deze bewonerscommissie, waar in 2013 al over werd gesproken, is 

momenteel geen sprake. Om de bewonerscommissie Haerenkwartier te versterken, wordt 

gewerkt aan een samenwerkingsvorm tussen deze commissie en die van de aanliggende wijk. 

Er is meerdere keren geprobeerd om leden te werven (informatieavond, persoonlijke 

benadering, huis aan huis brief, e-mail Actium, brief gemeente), maar er zijn geen mensen 

bereid gevonden om in de commissie plaats te nemen. De gemeente doet nu nieuwe pogingen 

om een nieuwe bewonerscommissie op te richten. “Maar mensen buiten de wijk willen niks 

met het Haerenkwartier te maken hebben, dus ik zie dit niet gebeuren”, vertelt een bewoner.  

 

 Coördinatie inventarisatie van signalen - Zicht hebben op actuele zaken en 

ontwikkelingen 

Door de commissies is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het inventariseren van signalen 

vanuit de wijk. De bewonerscommissies signaleren en geven signalen door aan de 

dorpencoördinator tijdens een één op één overleg of tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst van 

de wijkcommissie. Het inventariseren en coördineren van signalen gaat door alle 

bewonerscommissies goed, ook in het Haerenkwartier. “Wij signaleren zaken die gebeuren in 

de wijk en geven dit door, maar daar houdt onze rol op. Want ik wil geen steen door mijn 

ramen krijgen”, aldus een afgevaardigde van de bewonerscommissie Haerenkwartier. 

 

 Resultaat in de wijken 

Het resultaat van de projecten in de wijken is wisselend. De dorpencoördinator ligt toe: 

“Oosterwolde Zuid was al een vrij goede wijk en is op hetzelfde niveau gebleven zo niet beter 

geworden. Het Haerenkwartier is niet echt verbeterd. Maar de wijk was waarschijnlijk achteruit 

gegaan als we niks hadden gedaan”. De bewoners van het Haerenkwartier zijn kritisch over de 

stand van zaken in de wijk. “We vinden dat de wijk achteruit is gegaan en niet op hetzelfde 

niveau is gebleven. Als ik door de wijk rij, dan denk ik: wat is het hier een rotzooi”. De 

bewoners van Oosterwolde Zuid zijn juist positief. “De wijk is echt mooi geworden ten opzichte 

van de verpaupering die gaande was. Onze wijk is bijvoorbeeld een paar jaar gelden ook 

winnaar ‘schoonste wijk van Nederland’ geworden. 
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Evaluatie 

Door het oprichten van de commissies is de communicatie tussen de gemeente en de inwoners 

verbeterd en worden signalen vanuit de wijken opgepikt waardoor er meer zicht is op actuele 

zaken. Vanuit de vier bewonerscommissies zijn stimulerende projecten opgestart en 

uitgevoerd. De commissies leveren hierdoor een bijdrage aan het werken van onderop. Omdat 

er zowel fysieke als sociale projecten zijn opgestart door de commissies leveren zij ook een 

bijdrage aan de integraliteit van de projecten. De fijnmazige overlegstructuur die via de 

commissies tot stand is gekomen stimuleert daarnaast het langdurige karakter van de pilot. 

Het kernteam, dat een tijdelijke verbinding vormt tussen de gemeente en inwoners, kan op 

lange termijn overbodig worden gemaakt via de commissies. Om de rol van de commissies te 

versterken wordt aanbevolen om de commissies langdurige ondersteuning te bieden en de 

commissies steeds meer mee te nemen in de coördinatie van de pilot.  

Het werken van onderop is in de ene wijk makkelijker verlopen dan in de andere wijk. De 

bewonerscommissie van het Haerenkwartier is instabiel, heeft geen sterke leider en heeft 

weinig draagvlak in de wijk. Daarnaast is de sociale infrastructuur binnen de wijk zwak en 

wordt er weinig capaciteit getoond waardoor het realiseren van eigen initiatief en het nemen 

van verantwoordelijkheid voor de wijk niet van de grond komt. Volgens de geïnterviewden uit 

de wijk is de fysieke woonomgeving verslechterd en zijn de participatie, samenhang onder de 

wijkbewoners en leefbaarheid van de wijk afgenomen in plaats van toegenomen. Deze ervaring 

leert ons dat het van onderop werken niet overal op dezelfde wijze kan worden toegepast en 

dat maatwerk per wijk nodig is. Zoals de dorpencoördinator aangeeft: van onderop werken 

lukt alleen als er mensen zijn die dat kunnen en willen. De aanbeveling is om, naast het 

oprichten van een nieuwe bewonerscommissie voor het Haerenkwartier, te onderzoeken wat 

voor het Haerenkwartier de juiste balans is tussen van onderop en van bovenaf en hoe dit 

vormgegeven kan worden. Ga op zoek naar voorbeeldprojecten in de grote steden of durf een 

totaal ander experiment op te zetten waarmee de inwoners uit hun ingesleten patronen 

worden gehaald. 

Kijkend naar de algemene doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het 

deelproject een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke participatie van de inwoners. Ook 

heeft het deelproject invloed uitgeoefend op de fysieke leefomgeving van de wijken.  
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1.6 Gebiedsgericht werken 

 

Looptijd 

2014. 

 

Bronnen 

Informatie over het deelproject is afkomstig uit een interview met de kwartiermaker van het 

deelproject. Ook zijn het ‘projectplan gebiedsgericht werken’ en het ‘plan van aanpak 

doorontwikkeling CJG en Sociaal Team naar gebiedsgericht werken Ooststellingwerf’ 

geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Ter voorbereiding op de drie decentralisaties heeft de gemeente Ooststellingwerf in dit 

deelproject drie gebiedsteams voor de gemeente opgezet.  

 

Projectdoel  

Het doel van dit deelproject is het opzetten van drie gebiedsteams voor de gemeente 

Ooststellingwerf.  

 

Uitvoering 

 Organisatiestructuur 

Voor het ontwikkel- en invoeringstraject van de gebiedsteams heeft de gemeente een 

kwartiermaker gebiedsgericht werken aangesteld. De kwartiermaker heeft een werkgroep 

samengesteld die verantwoordelijk is voor het operationeel krijgen van alle gebiedsteams in 

Ooststellingwerf. De werkgroep bestond uit managers van interne en externe partijen: BJZ, 

Scala, MEE, AMW/SMW, managers/teamleiders van de afdelingen W&I en Wmo van de gemeente 

Ooststellingwerf. Er is daarnaast een klankbordgroep ingesteld waarin alle betrokken 

organisaties binnen het brede sociale domein aan deel konden nemen. De klankbordgroep 

kon gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op de ontwikkelingen binnen het werken met 

gebiedsteams. Cliëntenraden en Wmo-raad zijn eveneens actief betrokken bij de ontwikkeling 

van de gebiedsteams.  

Volgens het projectplan zou de kwartiermaker verantwoording afleggen aan de ‘projectgroep 

3D OWO’ (projectgroep rondom de drie decentralisaties van de gemeenten Opsterland, 

Weststellingwerf en Ooststellingwerf) en de ‘stuurgroep 3D OWO’. De kwartiermaker geeft 

echter aan dat dit niet het geval is geweest.  

 Samenstellen gebiedsteam 

Werving en selectie van de gebiedsteams (teamleider en teamleden) vond plaats op basis van 

competenties en er is verbinding gezocht met de aanwezige deskundigen binnen het 

bestaande CJG en het Sociaal Team. De gebiedsteams zijn mede samengesteld op basis van 

de uitkomsten van een gebiedsanalyse. De samenstelling verschilde per gebied en kon bestaan 

uit de volgende generalisten/specialisten:  
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 Algemeen Maatschappelijk Werker/School Maatschappelijk Werker. 

 Generalist/specialist op het terrein van ouderen. 

 Generalist/specialist op het terrein van verstandelijk beperkten. 

 Generalist/specialist op het terrein van de pedagogische begeleiding. 

 Generalist/specialist Wmo. 

 

Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek konden specialisten aan het gebiedsteam 

worden toegevoegd of kon een samenwerking worden gezocht. Denk aan specialisten op het 

gebied van verslavingszorg en psychologie/psychiatrie.  

 

 Vier fasen 

Het opzetten van de gebiedsteams bestond uit vier fasen. In onderstaand schema wordt per 

fase aangegeven wat de werkgroep heeft uitgewerkt.  

Figuur 1.13 Fasen opzet gebiedsteams 

 Eindresultaat 

Op 1-1-2015 zijn gebiedsteams in drie 

gebieden actief  

  Deelresultaten:  

Fase 1 

Voorbereiding 

Uitvoeringsplan 

+evaluatiepunten  30-07-2014 

  Definitieve opdracht werkgroep geformuleerd 01-06-2014 

  

Organisatiestructuur incl. werkgeverschap 

geregeld. Gebiedsindeling vastgesteld. 

Indicatoren gebiedsanalyses opgesteld.  01-07-2014 

  

Uitkomsten gebiedsanalyses. 

Samenstelling gebiedsteams. 

Profielen gebiedsteammedewerker. 15-07-2014 

  Start werving gebiedsteammedewerker. 15-07-2014 

  

Werkwijze gebiedsteams op hoofdlijnen 

uitgewerkt. 30-07-2014 

  

Ondersteunende middelen werkproces in kaart 

gebracht (ICT, financiën, format 

0ndersteuningsplan, signaleringssysteem) . 30-07-2014 

  

Opstellen uitvoeringsplan (incl. resultaten per 

gebied) + evaluatie-punten per gebiedsteam 2014 

en 2015. 30-07-2014 

Fase 2 

Uitvoering 

3 gebiedsteams 

in uitvoering  01-10-2014 

  Ontwikkelen training gebiedsteams. 01-09-2014 

  Definitieve samenstelling gebiedsteams. 01-09-2014 

  

Organiseren fysieke huisvesting, Organiseren 

ondersteunende middelen, Pr/communicatie 

bereikbaarheid gebiedsteams, In kaart brengen 

sociale kaart per gebied. 15-09-2014 

  Training gebiedsteams. 20-09-2014 

  Opstellen coaching- en trainingplan. 01-10-2014 

  Organiseren aftrapbijeenkomsten per gebied. 01-10-2014 

Fase 3 

Evaluatie   30-12-2014 

  Evaluatie werkwijze gebiedsteams. 01-11-2014 

  Afleveren rapport met verbeterpunten. 15-12-2014 

  Aanbrengen verbeterpunten in werkwijze. 30-12-2014 

Fase 4 

Implementatie 

gebiedsteams   01-01-2015 

Bron: Plan van aanpak en doorontwikkeling CJG en Sociaal Team naar gebiedsgericht 

werken Ooststellingwerf 
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Resultaten 

 Drie Gebiedsteams 

Als resultaat van dit deelproject hebben de gemeente en externe partijen gezamenlijk in negen 

maanden tijd drie gebiedsteams opgezet. Er is volgens de planning gewerkt: op één oktober 

2014 waren de drie gebiedsteams in uitvoering en op één januari 2015 zijn ze officieel 

geïmplementeerd.  

Dat door dit deelproject de gebiedsteams op een gedegen wijze opgezet konden worden is 

positief ervaren. “Het gebiedsteam heeft veel voordeel gehad van dit deelproject. We konden 

tijdig starten en vanaf één oktober 2014 de werkprocessen inrichten. Daardoor verliep de 

implementatie van de gebiedsteams in 2015 soepeler dan in veel andere gemeenten.”, aldus 

de kwartiermaker.  

Er is gekozen voor een gebiedsteam dat naast de gemeente opereert in plaats van binnen de 

gemeente. De kwartiermaker licht toe: “Het bevalt erg goed om de ondersteuning aan inwoners 

niet binnen de gemeente te trekken. Het is nog wel zaak om de administratie weer terug te 

geven aan de gemeente, want de administratieve last van de gebiedsmedewerkers moet 

verlaagd worden”.  

Hoewel in het ‘Plan van aanpak doorontwikkeling CJG en Sociaal Team naar gebiedsgericht 

werken Ooststellingwerf’ de ambitie wordt uitgesproken om het Sociaal Team te laten opgaan 

in het gebiedsteam, is dat (nog) niet het geval. “Het Sociaal Team behelst een andere doelgroep 

en andere aanpak. Er wordt nog over nagedacht hoe we dit kunnen implementeren in het 

gebiedsteam. Het zou wel mooi zijn om dit te doen, omdat je dan zaken beter kunt afstemmen. 

Nu bestaat de kans dat in verschillende netwerken dezelfde onderwerpen worden besproken”, 

aldus de kwartiermaker. 

 

 Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur die is opgericht voor dit deelproject heeft niet op alle vlakken goed 

gefunctioneerd. Het was de bedoeling dat de klankbordgroep (waar diverse organisaties uit 

het sociale domein in plaats namen + bewoners van het Haerenkwartier) advies zou 

uitbrengen. Helaas kwam er weinig input vanuit de klankbordgroep. De kwartiermaker heeft 

de klankbordgroep wel geïnformeerd over de voortgang. Ook is er een 

buurtwerker/gebiedsmedewerker in het gebiedsteam opgenomen naar aanleiding van input 

van de klankbordgroep. De samenwerking met de kernpartners op managementniveau verliep 

volgens de kwartiermaker wel prettig.  

De samenwerking met andere gemeenten die werd beoogd via de ‘projectgroep 3D OWO’ en 

de ‘stuurgroep 3D OWO’ is niet van de grond gekomen. Ook op uitvoeringsniveau kwam de 

samenwerking niet op gang. In Ooststellingwerf ontstond zelfs het idee dat de Vlechtwerkers 

(Weststellingwerf) de aanpak in Ooststellingwerf als een kopie zagen voor wat zij zelf aan het 

doen waren en Ooststellingwerf daarmee als concurrent zagen. “Of een samenwerking van 

toegevoegde waarde was geweest weet ik niet, want Weststellingwerf heeft het gebiedsteam 

heel anders georganiseerd dan wij. Hier hebben we het gebiedsteam buiten de gemeente 

georganiseerd, in Weststellingwerf hebben ze dat juist binnen de gemeente gedaan”, aldus de 

kwartiermaker.  
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Evaluatie 

Door ondersteuning van de Aandachtsgebieden Stellingwerven kon het gebiedsgericht werken 

in Ooststellingwerf gedegen opgezet worden en kwamen de gebiedsteams zelfs al per         één 

oktober 2014 tot uitvoering (i.p.v. één januari 2015). Hierdoor kon men experimenteren met 

de nieuwe aanpak, konden werkprocessen worden opgesteld en verbeterpunten worden 

doorgevoerd. De doelstelling van het deelproject is hiermee behaald. 

Hoewel het oorspronkelijke plan inhield dat het Sociaal Team in het gebiedsteam zou opgaan, 

is dit niet gebeurd. Om versnippering te voorkomen is de aanbeveling om het Sociaal Team 

alsnog samen te voegen met het gebiedsteam, met behoud van specifieke expertise, korte 

lijnen en netwerken waarover de Sociaal Teams beschikken  

Een punt van kritiek omvat het werken van onderop. Er is weinig input van de inwoners zelf 

gekomen, hierdoor was het contact met inwoners meer informerend dan van onderop. Op dit 

vlak heeft het deelproject minimaal bijgedragen aan het stimuleren van de maatschappelijke 

participatie van de inwoners (doelstelling Aandachtsgebieden Stellingwerven). De oorzaak 

hiervoor ligt grotendeels bij de klankbordgroep die niet goed functioneerde. Omdat er al 

diverse overlegstructuren aanwezig zijn in de gemeente (kernteam, bewonerscommissies, 

wijkcommissies) is de aanbeveling om hen te benutten voor input voor het gebiedsteam.  

De decentralisaties en de daarmee gepaarde (gedeelde) gemeentelijke transformaties waren 

bij uitstek geschikt geweest voor een gemeentelijke samenwerking. Helaas is deze 

samenwerking niet van de grond gekomen.  

Een link naar de doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven wordt helaas niet 

gemaakt in het projectplan. Zoals eerder aangegeven is de maatschappelijke participatie van 

de inwoners niet van de grond gekomen via de klankbordgroep. De maatschappelijke 

participatie kan wel zijn toegenomen door de werkwijze van het gebiedsteam: door in te zetten 

op de eigen kracht van inwoners en samen met inwoners een plan op te stellen. Het 

gebiedsgericht werken kan daarnaast invloed hebben op de werkloosheid en het gemiddelde 

inkomen van de inwoners, omdat door ondersteuning van het gebiedsteam inwoners beter in 

staat zijn te werken en een inkomen te genereren. Of dit resultaat wordt behaald is echter niet 

duidelijk. De aanbeveling is om de ervaringen en effecten van de gebiedsteams op deze 

onderdelen beter te monitoren.  
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1.7 Leefbaarheid Hooge en Lage Esch Oosterwolde e.o. 

 

Looptijd 

2014 – heden.  

 

Bronnen 

Voor informatie over dit deelproject is een betrokken medewerker van Stichting Scala 

geïnterviewd. Een projectplan ontbreekt.  

 

Omschrijving 

Hooge Esch en Lage Esch zijn twee straten in de wijk Oosterwolde Noord, die te vergelijken 

zijn met de wijk het Haerenkwartier en ook grenzen aan het Haerenkwartier. Bewoners hebben 

een laag opleidingsniveau en veel bewoners kampen met werkloosheid en 

verslavingsproblematiek. Sinds een paar jaar is er veel onrust in de wijk. Daarom wil de 

gemeente met dit deelproject de buurt graag meer activeren en bij dingen betrekken.  

 

Projectdoel 

Doel van het deelproject is de buurt activeren, gehoord te laten voelen en vertrouwen te geven.  

 

Uitvoering 

 In gesprek met bewoners 

Om bewoners gehoord te laten voelen hebben het Sociaal Team en de gemeente gesprekken 

gevoerd met bewoners. In deze gesprekken kwam voornamelijk naar voren dat bewoners de 

verkeerssituatie in de straten slecht vinden. De straten worden als doorgangsroute/sluiproute 

gebruikt. De wens van de bewoners is om verkeer remmende maatregelen toe te passen. 

 

 Opruimdag 

Om bewoners te activeren, met elkaar in contact te laten komen en het aanzien van de buurt 

te verbeteren is in de zomer van 2014 een opruim dag georganiseerd. Dit initiatief is 

georganiseerd door Stichting Scala, woningcorporatie Actium, de wijkagent, de 

dorpencoördinator en het deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’. Er werd voor gratis 

afvalvervoer gezorgd en er was een stand met koffie neergezet. “Aanvankelijk kwam de opruim 

dag moeizaam op gang, maar hoe verder de dag vorderde hoe meer mensen meededen. Het 

ging wel moeizamer dan in andere wijken waar we dit ook hebben gedaan”, aldus de 

geïnterviewde medewerker van Stichting Scala.  

 

 Straatontbijt 

Met het doel om bewoners ‘achter de voordeur vandaan te krijgen’ en met hen in contact te 

komen hebben Stichting Scala en De Friese Wouden in juni 2015 gezamenlijk een straatontbijt 

georganiseerd in de buurt. Stichting Scala: “Hoewel dit een succes was in het Haerenkwartier, 

was dit een flop in Hooge en Lage Esch. Er kwam helaas bijna niemand opdagen”.  
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 Pannenkoeken 

In september 2015 hebben Stichting Scala en De Friese Wouden een nieuwe poging gedaan 

om iets te organiseren voor de buurtbewoners en hebben zij pannenkoeken gebakken voor de 

buurt. Om meer mensen te trekken zijn medewerkers van Scala en De Friese Wouden langs de 

deuren gegaan om mensen uit te nodigen. Een paar gezinnen (zo’n 15 à 20 mensen) hebben 

gezamenlijk pannenkoeken gegeten. Er is toen ook gelijk aan de deelnemers gevraagd wat zij 

belangrijk vinden voor het activeren van de buurt. Bewoners gaven aan dat ze graag meer 

activiteiten voor volwassenen en kinderen samen willen. De buurtsportcoaches worden hier 

waarschijnlijk op ingezet.  

 

Resultaten 

In het kader van het deelproject ‘Leefbaarheid Hooge en Lage Esch Oosterwolde e.o.’ zijn 

verschillende activiteiten opgestart. Met het doel om de bewoners gehoord te laten voelen en 

te activeren is de gemeente met bewoners in gesprek gegaan en is er een opruim dag, 

straatontbijt en pannenkoekenevenement georganiseerd. Hoeveel mensen precies hebben 

deelgenomen aan de activiteiten is niet bekend. Wel blijkt dat het lastig is om mensen uit hun 

huis te krijgen, lastiger dan in andere wijken het geval is. Volgens betrokkenen was de opruim 

dag het grootste succes. “De opruim dag was geslaagd, de opbrengst was 3 overvolle 

containers met tuinafval. Bewoners werden door elkaar geïnspireerd en we zijn in contact 

gekomen. We hebben heel wat huishoudens bereikt”, vertelt de medewerker van Stichting 

Scala. De medewerker van Scala noemt als belangrijk resultaat dat er dingen in beweging zijn 

gezet. “Mensen komen in beweging, de eerste contacten zijn gelegd, we zijn met ze in gesprek. 

Ze geven aan wat ze graag willen, dat is een eerste stap”. 

De verkeer remmende maatregelen waar de buurt behoefte aan heeft zijn nog niet 

gerealiseerd. De gemeente pakt dit nu op.  

 

Evaluatie 

Hoewel de opkomst voor de activiteiten niet altijd even groot was, heeft het deelproject wel 

bijgedragen aan de maatschappelijke participatie van de bewoners. Een aantal mensen is in 

gesprek gegaan met de gemeente en heeft meegedaan aan activiteiten in de buurt, waardoor 

zij zijn geactiveerd en zij zich gehoord voelen. Of het vertrouwen van de bewoners daardoor 

is toegenomen is niet duidelijk. De aanpak van de gemeente en andere professionals door in 

gesprek te gaan met bewoners sluit goed aan bij de aanpak van onderop. Daarnaast heeft het 

contact met de bewoners ertoe geleid dat er een ingang is voor meer langdurige activering, 

de buurtsportcoaches kunnen hier nu werk van gaan maken. 

Ook de combinatie tussen ‘mensen en stenen’ is positief. Het doel om de buurt te activeren 

en het vertrouwen te wekken van de bewoners wordt onder andere aangepakt door verkeer 

remmende maatregelen toe te passen en een opruim dag te organiseren. De fysieke aanpak 

vormt een basis voor de aanpak van de sociale problematiek in de wijk. Daarnaast wordt er 

een goede koppeling gemaakt met andere projecten en diverse professionals. De verbinding 

van projecten zorgt voor samenhang tussen de verschillende deelprojecten die zijn opgestart 

in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. De samenwerking van professionals 

zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat zij gezamenlijk aan één plan 

werken.  
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Een verbeterpunt is dat het deelproject geen duidelijk projectplan kent en geen helder 

omschreven doel. Het doel sluit daarnaast niet rechtstreeks aan bij de doelen van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven. Kijkend naar de doelen van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven kan gesteld worden dat dit deelproject een bijdrage heeft geleverd aan de 

maatschappelijke participatie van de bewoners van de Hooge en Lage Esch.  

Voor verdere aanpak van de buurt wordt aanbevolen om, net als bij het Haerenkwartier, te 

onderzoeken wat de juiste balans is tussen van onderop en van bovenaf en hoe dit 

vormgegeven kan worden. Durf hier te experimenteren met een totaal andere aanpak, die ook 

uitgaat van de kennis en kracht van de bewoners.  
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1.8 Leefbaarheid Weidemaad Oosterwolde e.o. 

 

Looptijd 

2015 – Niet opgestart. 

 

Bronnen 

Voor de evaluatie van dit deelproject is een medewerker van Stichting Scala geïnterviewd. 

Een projectplan ontbreekt.  

 

Omschrijving 

In de wijk Oosterwolde Noord staan een aantal huurwoningen voor cliënten van Stichting Scala. 

Deze cliënten kampen met diverse multiproblematiek en sociaaleconomische achterstanden 

(o.a. schulden, verslaving, psychische problematiek). Buurtbewoners klaagden over de staat 

van de tuinen van zes huurwoningen van Scala. De bewoners van koopwoningen vonden dat 

de tuinen slecht onderhouden werden en vonden dat daarom actie ondernomen moest 

worden.  

 

Projectdoel 

Doel van dit deelproject is het opknappen van de tuinen van zes huurwoningen van Scala en 

het verbinden van bewoners van koop- en huurwoningen.  

 

Uitvoering 

Na de klachten van de bewoners heeft Stichting Scala een brief gestuurd naar de bewoners van 

de betreffende zes huurwoningen. In deze brief werd een opruimactie aangekondigd, waarbij 

de intentie was om bewoners zelf hun tuin te laten opruimen en afval gratis te laten afvoeren. 

Er werd door de bewoners niet gereageerd op de brief. Na een controle bleek dat de bewoners 

de tuinen zelf hebben opgeruimd nadat ze de brief ontvingen. De opruimactie is daarom 

afgelast. Het deelproject ‘Leefbaarheid Weidemaad Oosterwolde e.o.’ is daarom niet opgestart.  

 

Resultaten 

Resultaat is dat de tuinen van de betreffende huurwoningen in Oosterwolde-Noord zijn 

opgeruimd door de bewoners zelf. Omdat het deelproject niet is opgestart zijn er verder geen 

resultaten te noemen. Bewoners van koop- en huurwoningen zijn niet met elkaar verbonden.  

 

Evaluatie 

Het deelproject is niet opgestart omdat bleek dat de bewoners van de huurwoningen zelf hun 

tuinen opruimden nadat Stichting Scala een brief stuurde. Het is goed geweest om snel in te 

springen op de klachten uit de wijk, echter was het niet nodig om hier een apart deelproject 

voor op te starten. Het advies is om in het vervolg kritisch te onderzoeken of het nodig is om 

een deelproject op te starten of dat iets deel uit kan maken van een bestaand initiatief zoals 

het deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’.  
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Daarnaast sluit het projectdoel niet aan bij de doelen van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. Het doel had breder getrokken kunnen worden, door bijvoorbeeld het 

verbeteren van de leefbaarheid van de wijk te koppelen aan het bevorderen van de 

maatschappelijke participatie, meer van onderop te werken samen met de bewoners en het 

deelproject integraal (fysiek en sociaal) op te zetten. Het blijft daarom belangrijk om bij ieder 

deelproject een duidelijk en goed doordacht projectplan op te stellen.  
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1.9 Participatie: investeren in sociaal kapitaal 

 

Looptijd 

2010 – 2014. 

 

Bronnen 

Voor informatie over het deelproject zijn diverse schriftelijke bronnen geraadpleegd: 

jaarverslagen van Stichting Scala en het ‘Aanvalsplan Stimuleringsregeling Aandachtsgebieden 

Fryslân, gemeente Ooststellingwerf’. Ook zijn er interviews afgenomen met medewerkers van 

Stichting Scala, een ambtenaar Sociaal Domein en de projectleider van de gemeente 

Ooststellingwerf en een interview met een medewerker van zorggroep Liante.  

 

Omschrijving 

Het deelproject ‘Investeren in sociaal kapitaal’ bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 Inzet maatschappelijke stages voor buurt en wijk. 

 Toename lokale stages en leerwerkplekken. 

 Behoud lokale Jeugdraad. 

 Toename jeugdige vrijwilligers bij sportverenigingen. 

 

 

Projectdoel 

Het deelproject heeft als doel het woonklimaat te verbeteren en arbeidsparticipatie, 

maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de inwoners te stimuleren.  

 

Uitvoering 

 Inzet maatschappelijke stages voor buurt en wijk. 

Dit onderdeel is in 2012 gestart omdat de gemeente en het Stellingwerf College het belangrijk 

vinden om de maatschappelijke stage te behouden, ondanks de beslissing van de overheid om 

de stage vanaf het schooljaar 2015-2016 vrijwillig te maken. “De maatschappelijke stage 

brengt jongeren in aanraking met situaties en mensen waar ze anders nooit mee te maken 

zouden krijgen, het maakt jongeren maatschappelijk bewust”, aldus een medewerker van 

Scala.  

De maatschappelijke stages worden uitgevoerd door het Stellingwerf College en Stichting 

Scala, waarbij de rol van Scala langzamerhand verandert. Waar Scala eerst een prominente rol 

vervulde in de coördinatie (beheer website www.keiindemaatschappij.nl, vacature-

omschrijvingen maken, contacten met organisaties, ingebrachte vacatures van leerlingen 

goedkeuren, gastlessen geven over vrijwilligerswerk, mogelijkheden met leerlingen 

doornemen) is er nu sprake van een terugtrekkende beweging van Scala. “Het Stellingwerf 

College pakt de maatschappelijke stages nu steeds meer zelf op omdat de organisatie goed 

loopt, de contacten met de bedrijven er zijn en leerlingen stageplekken hergebruiken van 

vorige leerlingen”, vertelt een medewerker van Scala. Binnen de school gaan twee docenten dit 

oppakken. Scala blijft wel betrokken en zal voornamelijk de contacten met organisaties blijven 

coördineren.  
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De invulling van het sub project is ook veranderd. In het eerste jaar liepen alleen de hogere 

klassen van het Stellingwerf College stage. Vanaf 2013 zijn ook de brugklassen betrokken. 

Daarnaast hebben vacatureboekjes plaats gemaakt voor een website met vacatures 

(www.keiindemaatschappij.nl). Door de toename van het aantal leerlingen en stages worden 

leerlingen nu ook gestimuleerd om zelf een stage te zoeken.  

Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn: zwemmen met gehandicapten, instuifvakantie 

(sportinstuif voor basisscholen, koppeling met buurtsportcoaches), zwerfvuilprojecten, 

assisteren van sportverenigingen, assisteren bij natuurdagen Staatsbosbeheer (paaltjes 

verven, schoonmaken van sloten, assisteren bij naschoolse activiteiten, paardrijden met 

gehandicapten), zitting in Wmo-raad, barmedewerker of helpen organiseren van activiteiten in 

jongerensoos/jeugdsoos, assisteren bij het jobhopfestival.  

 

 Toename lokale stages en leerwerkplekken 

Dit onderdeel wordt door diverse partijen uitgevoerd. Op het gemeentehuis hebben enkele 

mensen stage gelopen. Ook zijn er door de Provincie Fryslân stages en leerwerkplekken 

ingezet bij het reconstrueren van de Venekoterweg. Daarnaast hebben Scala en Caparis zich 

ingezet om mensen actief te laten worden in de buurten, bijvoorbeeld in een buurtcommissie.  

In het verlengde van de wens om de lokale stages en leerwerkplekken te doen toenemen zijn 

ook de deelprojecten ‘Werken en participeren in het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ 

(leerwerktrajecten bij Liante) en ‘‘Voor de wijk, door de wijk’’ (leerwerktrajecten bij Caparis) 

opgezet. Deze deelprojecten vallen echter niet onder deze evaluatie. Meer informatie is te 

vinden in de projectevaluaties van deze deelprojecten.  

 

 Behoud lokale Jeugdraad 

Bij de start van het deelproject is geprobeerd om de lokale jeugdraad nieuw leven in te blazen. 

Omdat het erg lastig was om de jeugdraad te activeren, is ervoor gekozen om jeugdparticipatie 

op een nieuwe manier op te zetten. We hebben in 2013 ‘Het Denknetwerk’, een digitale vorm 

van een jongerenraad opgezet. Jongeren worden aan de hand van vragenlijsten en een chat 

gevraagd om mee te denken over onderwerpen die voor hun belangrijk zijn”, aldus de 

beleidsmedewerker Sociaal Domein van de gemeente Ooststellingwerf. Het Denknetwerk 

bestaat uit een relatief groot ledenbestand van jongeren in de leeftijd 12 t/m 23 jaar vanuit 

de gehele gemeente. De jongeren zijn geworven op de middelbare scholen in de gemeente. 

De jongeren krijgen een vragenlijst opgestuurd naar hun e-mailadres. Daarna wordt er een 

steekproef getrokken onder alle deelnemers voor een chat, waarbij een aantal jongeren 

chatten met de gemeente en dieper op het onderwerp ingaan. De meningen, ideeën en 

resultaten worden uitgewerkt in een beleids-adviesrapportage. De jongeren kunnen meedoen 

via de website www.denknetwerk.nl/33.  
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 Toename jeugdige vrijwilligers bij sportverenigingen 

Er is weinig bekend over dit onderdeel. Vanaf de start van het deelproject is er een danktank 

sport, waarin onderwijs, sportverenigingen, de gemeente, buurt en sporters zitting nemen. De 

werkgroep komt drie a vier keer per jaar bij elkaar. Centraal staat hoe de jeugd meer bij de 

verenigingen te betrekken. Wat er echter is uitgevoerd, is onbekend. Betrokkenen geven aan 

dat er via de maatschappelijke stages enkele leerlingen zijn die stage hebben gelopen bij een 

sportvereniging. “Als jongeren lid zijn van een sportclub worden ze gestimuleerd om te 

onderzoeken of ze daar iets kunnen betekenen. Maar of de jongeren daarna ook bleven als 

vrijwilliger weet ik niet”, aldus een medewerker van Scala. 

 

Resultaten 

 Inzet maatschappelijke stages voor buurt en wijk 

Een groot aantal leerlingen van het Stellingwerf College heeft een maatschappelijke stage 

gelopen. In 2013 is het aantal deelnemende jongeren flink gestegen. Deze stijging is toe te 

schrijven aan het feit dat vanaf 2013 meer leerlingen (ook brugklassers) een maatschappelijke 

stage konden lopen en er een vacaturewebsite werd gelanceerd zodat leerlingen gemakkelijker 

een stage konden vinden. Leerlingen van het Stellingwerf College komen uit de hele gemeente 

en lopen stage in de hele gemeente en ook daarbuiten. De resultaten zijn daarom niet toe te 

schrijven aan alleen de wijken Oosterwolde Zuid en het Haerenkwartier. 

 

Figuur 1.13 Inzet maatschappelijke stages 

Jaar Aantal leerlingen  

2012 226 

2013 417 

2014 366 

Bron: jaarverslag Scala (2012, 2013, 2014) 

 

 Toename lokale stages en leerwerkplekken 

Volgens de projectleider van de gemeente is een aantal mensen vanuit een stage- of 

leerwerkplektraject bij de gemeente, de Provincie, Scala of Caparis doorgestroomd naar werk. 

Resultaten zijn echter niet beschikbaar. Het is daarom niet duidelijk hoeveel mensen een stage 

of leerwerktraject hebben afgelegd en hoeveel mensen zijn doorgestroomd naar werk.  

 

 Behoud lokale Jeugdraad 

Er is geen reguliere jeugdraad opgezet, maar een nieuwe vorm, waarbij jongeren digitaal 

(vragenlijsten, chat) over onderwerpen mee kunnen denken. Er zijn verschillende sessies 

gehouden in 2013, 2015, en 2016, waar diverse jongeren vanuit de gemeente aan deel hebben 

genomen. “Waar de reguliere jeugdraad voornamelijk bestond uit hoogopgeleide jongeren 

bestaat Het Denknetwerk uit jongeren met diverse onderwijsachtergronden. Ik vind Het 

Denknetwerk daarom beter dan een gewone jeugdraad”, aldus de ambtenaar Sociaal Domein. 

Of er ook jongeren uit de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid deelnemen aan ‘Het 

Denknetwerk’ is niet bekend.  
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Figuur 1.14 Lokale jeugdraad 

Thema  

Vragenlijst ingevuld (aantal 

jongeren 12 t/m 23 jaar) 

Chat (aantal jongeren 12 t/m 

23 jaar) 

Ondersteuning van problemen 

(2013) 92 8 

Gevoel van veiligheid (2013) 81 8 

Participatie (2013) 76 9 

Jonge mantelzorgers (2015) 72 8 

Zomeractiviteit voor jonge 

mantelzorgers (2016) 94 7 

Drugs en alcohol (2016) Nog niet bekend Nog niet bekend 

Bron: Gemeente Weststellingwerf 

 

De sessies in 2013 zijn vooral informerend geweest. De uitkomsten zijn gebruikt voor het 

opstellen van het Lokaal Jeugdbeleid 2014-2017. De sessies in 2013 waren een proef, er is 

besloten om vanaf 2015 deze methode structureel in te zetten. Er zijn in 2015 en begin 2016 

sessies gehouden met als doel om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Vanuit deze sessies 

zijn ideeën gekomen voor het ontlasten van jonge mantelzorgers en de input wordt gebruikt 

voor het vormen van beleid. In de loop van 2016 zullen er nog twee rondes plaatsvinden, maar 

hier zijn de onderwerpen nog niet voor gedefinieerd.  

 

 Toename jeugdige vrijwilligers bij sportverenigingen 

Het is niet bekend wat de resultaten zijn. Het is daarom niet duidelijk of het aantal jeugdige  

vrijwilligers bij sportverenigingen is toegenomen.  

 

Evaluatie 

Zoals genoemd ontbreekt een duidelijke omschrijving van het deelproject ‘Participatie: 

investeren in sociaal kapitaal’. Uit gesprekken komt naar voren dat de uitvoering van 

onderdelen ‘toename lokale stages en leerwerkplekken’ en ‘toename jeugdige vrijwilligers bij 

sportverenigingen’ zijn blijven liggen. Het is niet duidelijk wie wat heeft opgepakt, het lijkt 

erop dat deze onderdelen niet goed zijn opgestart en dat er geen verantwoordelijke voor is. 

Resultaten van deze onderdelen zijn dan ook niet te achterhalen. De aanbeveling is om de 

coördinatie van deze onderdelen beter te organiseren.  

Het onderdeel ‘inzet maatschappelijke stages voor buurt en wijk’ is goed opgezet. Een groot 

aantal leerlingen van het Stellingwerf College heeft een maatschappelijke stage gelopen en de 

organisatie van de maatschappelijke stages loopt ‘op rolletjes’. De school kan de organisatie 

nu zelf overnemen, wat goed aansluit bij de langdurige opzet en de van onderop werkwijze 

van de pilot. Doordat leerlingen actief zijn in de maatschappij hebben de stages bijgedragen 

aan de maatschappelijke participatie van de jongeren in de gemeente. De maatschappelijke 

stage kan ook effect hebben op de studiekeuze, wat een succesvolle loopbaan kan stimuleren 

en werkloosheid doen afnemen. Hiermee kunnen de maatschappelijke stages armoede 

doorbreken en het inkomen doen toenemen.  
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De nieuwe, digitale vorm van de jeugdraad is een laagdrempelige manier om jongeren te 

betrekken bij beleidsvorming. De digitale vragenlijsten en ‘chat’ hebben een groot bereik 

onder een diverse groep jongeren. Jongeren worden gevraagd om hun mening te geven over 

onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en de mening van de jongeren wordt meegenomen 

in het vormgeven van beleid. De digitale jeugdraad heeft hiermee de maatschappelijke 

participatie van de jongeren doen toenemen en het initiatief sluit hiermee ook goed aan op de 

werkwijze van onderop.  

Terugkijkend naar de projectdoelen van het deelproject ‘Participatie: investeren in sociaal 

kapitaal’ (woonklimaat verbeteren en eigen initiatieven en zelfredzaamheid van inwoners 

stimuleren) kan geconcludeerd worden dat eigen initiatieven van jongeren zijn gestimuleerd 

(jeugdraad, maatschappelijke stage). Of het woonklimaat is verbeterd en de zelfredzaamheid 

van inwoners is gestimuleerd is niet bekend. Deze doelstellingen zijn echter niet helder 

omschreven, het is niet duidelijk wat er precies met deze doelen wordt beoogd. Terugkijkend 

op de doelen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het deelproject een bijdrage 

geleverd aan de maatschappelijke participatie van jongeren en tevens een basis gelegd voor 

afname van de werkloosheid en toename van het gemiddelde inkomen.  
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1.10 Buurtbemiddeling 

 

Looptijd  

2013 – heden. 

 

Bronnen 

Informatie over dit project is afkomstig uit een interview met de coördinator buurtbemiddeling 

van Stichting Scala. Ook is het document ‘Het maatschappelijk belang van buurtbemiddeling’ 

(2015) van de RUG geraadpleegd en het eigen evaluatieverslag van Scala (2015).  

 

Omschrijving 

Het project Buurtbemiddeling geeft buurtgenoten handvatten om over een conflict afspraken 

te maken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Ook zet het in op het herstel van 

communicatie en contact tussen de betrokkenen. Het deelproject kan in het kader van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven worden gekoppeld aan de thema’s wonen en participatie. 

Het thema wonen, omdat buurtbemiddeling de woonoverlast wil verminderen. Het thema 

participatie, omdat het gaat om goed contact met buurtbewoners en het bevorderen van de 

zelfredzaamheid.  

 

Projectdoel 

Een doel van Buurtbemiddeling is woonoverlast verminderen en het voorkomen van escalaties 

in de buurt door conflicten tussen buren en buurtgenoten in een zo vroeg mogelijk stadium 

te signaleren en zo mogelijk aan te pakken. Buurtbemiddeling beoogt meer dan alleen het 

oplossen van conflicten, namelijk ook het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de 

buurten, versterken van de gemeenschapszin en het bevorderen van de zelfredzaamheid: 

bewoners worden ondersteund en gestimuleerd om zelf initiatief te nemen in het oplossen 

van het conflict. Bemiddeling wordt niet ingezet wanneer er sprake is van criminaliteit, 

verslaving, ernstige psychische problematiek of familie- en relatieproblemen. 

 

Uitvoering 

In maart 2013 zijn de eerste gesprekken gevoerd over het starten van de pilot 

‘Buurtbemiddeling’ in de gemeente Ooststellingwerf. Er is informatie ingewonnen bij andere 

(landelijke) projecten en vervolgens is er een projectplan geschreven. Vanaf juli 2013 wordt 

Stichting Scala gesubsidieerd voor het uitvoeren van de pilot wat in eerste instantie een jaar 

zou duren. De pilot is inmiddels al meerdere malen verlengd en het project loopt nog steeds.  

Vanuit Stichting Scala is er een coördinator aangesteld voor zes uur per week die 

verantwoordelijk is voor het team van bemiddelaars (vrijwilligers), training en coaching van de 

vrijwilligers, het opbouwen en onderhouden van een netwerk van verwijzers, het verwerken 

van aanmeldingen, het verzorgen van intakes en het uitzetten van bemiddelingstrajecten, het 

verzorgen van publiciteit en deelname aan het Noordelijk Overleg Buurtbemiddelaars.  

Een conflict wordt aangemeld bij de coördinator Buurtbemiddeling. Dat kan door de 

wijkpolitie, de woningbouwcorporaties, een hulpverlener, maar ook door de inwoners die zelf 

een probleem hebben. Past de aanmelding binnen de gestelde criteria dan worden er twee 

buurtbemiddelaars (vrijwilligers) benaderd.  
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Om de neutraliteit te waarborgen is dit nooit een bekende van één van de buren. Zij luisteren 

eerst naar beide partijen afzonderlijk, proberen te motiveren om mee te werken en begeleiden 

daarna, als beide partijen dat willen, een gezamenlijk bemiddelingsgesprek. Zij helpen de 

buren die een conflict hebben om zelf tot oplossingen en afspraken te komen. Na afloop van 

het bemiddelgesprek krijgt de verwijzer (indien daar sprake van is) een bericht van het 

resultaat. De vrijwillige bemiddelaars nemen na vier tot zes weken nogmaals contact op met 

beide partijen om te informeren of de gemaakte afspraken nagekomen worden. Wanneer één 

van de partijen niet tevreden is gaan de vrijwilligers opnieuw met de partijen in gesprek. Het 

enthousiasme van de vrijwilligers is groot. Dit blijkt ook uit het feit dat bijna alle 12 de 

vrijwilligers zich nog steeds voor dit project inzetten. 

 

Resultaten 

Een bemiddeling is voor de verwijzers geslaagd als een probleem niet weer bij hen terugkomt. 

Een bemiddeling is volgens de bemiddelaars geslaagd als er een oplossing is gevonden die 

door beide partijen gedragen wordt en er weer ‘normaal’ contact is. Ook als er afspraken zijn 

gemaakt, zijn niet altijd de problemen opgelost, maar soms wel het conflict. Buurtbemiddeling 

heeft een slagingspercentage van 60 % en dat wil zeggen dat in 60% van de gevallen de 

conflicten zijn verholpen. Hiermee is de overlast verminderd en zijn escalaties voorkomen.  

In de periode december 2013 t/m oktober 2014 zijn er 35 aanmeldingen binnengekomen 

waarvan er drie niet in behandeling zijn genomen vanwege bijvoorbeeld criminaliteit of 

ernstige psychische problematiek. Hiervan zijn er 18 aangemeld door de politie, tien door de 

bewoners zelf, vier door de woningbouwcorporatie, twee door hulpverleners in de gemeente 

en één door de gemeente Ooststellingwerf. Ruim de helft (60%) zijn op een voor beide partijen 

bevredigende manier tot een oplossing gebracht. Het soort conflicten loopt in één lijn met het 

landelijk gemiddelde. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, dierenoverlast, 

pesten/lastig vallen en tuin- of grondgeschil. De resultaten van 2015 en begin 2016 zijn nog 

niet bekend. 

De politie en de woningcorporatie geven aan vertrouwen te hebben in de professionaliteit van 

de bemiddelaars. “Ze laten burenruzies graag aan hen over, zodat zij tijd en aandacht kunnen 

besteden aan andere problemen. Ook zijn de vrijwilligers vaak toegankelijker en zien de 

verwijzers de onafhankelijke positie van ‘Buurtbemiddeling’ als een voordeel”, aldus de 

coördinator Buurtbemiddeling. Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 

de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars de kans op herhaling van het conflict aanzienlijk 

verkleint.  

 

Evaluatie 

Het deelproject ‘Buurtbemiddeling’ heeft tot nu toe goede resultaten behaald door veel 

betrokkenheid en inzet van het team van buurtbemiddelaars. In relatie tot de doelstellingen 

van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het effect op het vergroten van de 

maatschappelijke participatie. Er zijn vrijwilligers betrokken in het project en zij ondersteunen 

bewoners bij de vaardigheden om weer met elkaar in gesprek te kunnen gaan, naar elkaar te 

luisteren en open te staan voor de beleving van anderen.  

Dit heeft een positief effect op de sociale samenhang in de buurt, het voorkomen van 

escalaties en het bevorderen van de zelfredzaamheid. In dit project wordt veel van onderop 

gewerkt en worden de taken met name uitgevoerd door vrijwilligers i.p.v. professionals. Dit 

sluit goed aan bij de kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. 
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Het voortdurend onder de aandacht brengen van het project ‘Buurtbemiddeling’ bij de 

inwoners blijft een aandachtspunt, zowel voor het werven van eventuele nieuwe vrijwilligers 

als het stimuleren van rechtstreekse aanmeldingen van de buurtbewoners zelf. Ook afspraken 

over doorverwijzingen moeten worden aangescherpt. Het voortzetten van deze aanpak en het 

verder uitrollen van het deelproject naar andere dorpen of zelfs naar andere gemeenten zou 

kunnen zorgen voor een grotere bekendheid en een bijdrage kunnen leveren aan de 

continuïteit van het deelproject.  
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1.11 Direct Werk 

 

Looptijd 

2013 – 2015. 

 

Bronnen 

Informatie over dit deelproject is afkomstig uit een interview met de teamleider gebiedsteam 

in gemeente Ooststellingwerf. Daarnaast zijn er verschillende documenten (o.a. plan van 

aanpak ‘Direct Werk’ – Caparis & Advies aan B&W m.b.t. Inkoop ‘Direct Werk’ trajecten) 

geraadpleegd die zijn aangeleverd door de gemeente.  

 

Omschrijving 

Het deelproject ‘Direct Werk’ was een re-integratieproject dat de gemeente Ooststellingwerf 

bij Caparis heeft ingekocht en dat eind 2013 is gestart. Het deelproject kende een looptijd van 

twee jaar. Tijdens deze re-integratietrajecten deden een aantal uitkeringsgerechtigden 

werkervaring op of richtten ze zich op het behouden van verschillende 

werknemersvaardigheden. Tijdens het ‘Direct Werk’ traject werd geprobeerd om te 

ondervinden wat de vaardigheden en competenties van de uitkeringsgerechtigden waren om 

ze zo goed mogelijk te kunnen bemiddelen en begeleiden naar regulier werk.  

De doelgroep bestond uit deelnemers die een aanvraag voor een WBB-uitkering (bijstand) bij 

de gemeente hadden ingediend en nog niet direct bemiddelbaar waren voor werk. De inkoop 

van ‘Direct Werk’ (Caparis) moest een extra instrument toevoegen voor de doelgroep 

‘doorstromers’, die de afstand tot de arbeidsmarkt binnen maximaal twee jaar kunnen 

overbruggen met gerichte dienstverlening. Ook was dit traject voor de doelgroep ‘kansrijken’ 

die niet in staat zijn geweest binnen drie maanden volledig uit te stromen uit de uitkering. 

 

Projectdoel 

De doelstelling van het traject ‘Direct Werk’ was cliënten inzicht bieden in hun 

werknemersvaardigheden en competenties. Een andere doelstelling was om de cliënten 

arbeidsfit te maken voor terugkeer naar de arbeidsmarkt en ze bewust te maken van de re-

integratieverplichtingen die bij het ontvangen van een uitkering horen. Het uitgangspunt was 

om zo veel mogelijk aan te sluiten op de vaardigheden en interesses van de uitkerings-

gerechtigden.  

Het uitstromen naar een reguliere baan had de hoogste prioriteit. Dit sluit goed aan bij de 

doelstellingen in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven doordat het een bijdrage 

wil leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie, daling van de werkloosheid en stijging 

van het inkomen in de gemeente Ooststellingwerf.  

 

Uitvoering 

Dit type traject moest zorgen voor meer uitstroom uit de uitkering doordat het gericht 

aandacht besteedt aan sollicitatietrainingen, zoekbegeleiding naar banen die beschikbaar zijn 

en training op de werkvloer. Door hieraan tevens een handhavingscomponent te koppelen 

werd nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat een uitkering tijdelijk is.  
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Het team dienstverlening van de afdeling Samenleving en dan met name de accountmanager, 

is nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het traject ‘Direct Werk’. Op basis van een 

intake is beoordeeld tot welke groepsindeling de inwoner die een uitkering aanvraagt hoort. 

Behoorde deze tot de doelgroep ‘doorstromers’, dan volgde de aanmelding bij Caparis. De 

klantmanager die de aanmelding verzorgt was de contactpersoon voor Caparis. De deelnemers 

gingen gedurende acht weken, 32 uur per week aan de slag. Binnen dat traject vonden 

verschillende activiteiten plaats, variërend van sollicitatietraining tot het opdoen van 

werkervaring. Er is aan het eind van het traject een advies voor de vervolgstappen opgesteld.  

Bij verzuim of andere bijzondere omstandigheden was er direct contact tussen de 

trajectbegeleider van Caparis en de klantmanager. Handhaving van het niet of niet volledig 

nakomen van de sollicitatieplicht lag bij de gemeente.  

Naast het traject bij Caparis had de gemeente ook nog een eigen activeringstraject. De 

accountmanager had een aantal uitkeringsgerechtigden in eigen beheer en daarvoor zijn o.a. 

bedrijfsbezoeken georganiseerd en jongerenvouchers afgegeven. Zo’n jongerenvoucher is een 

stimulans voor de werkgever om vooral jongeren aan het werk te helpen. Er hebben 50 

bedrijven deelgenomen aan ‘Jongeren Vouchers on tour’. Een deel van de bemiddelingskosten 

van deze accountmanager vielen ook onder het deelproject ‘Direct Werk’.  

 

Resultaten 

Een resultaat van het ‘Direct Werk’ traject is dat er een beter beeld is gekomen van de 

arbeidsfitheid van meerdere uitkeringsgerechtigden met als gevolg dat er beter passend werk 

kon worden gevonden en een aantal zijn doorgestroomd naar regulier werk. Door te kijken 

naar de vaardigheden en competenties is er besloten of een deelnemer eventueel een 

vervolgtraject moet doorlopen zoals bijvoorbeeld een scholingstraject of dat iemand een 

bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk project. 

Er hebben in twee jaar 30 inwoners uit de gemeente Ooststellingwerf deelgenomen aan het 

‘Direct Werk’ traject van Caparis. Van de 30 deelnemers zijn er 12 doorgestroomd naar regulier 

werk of begonnen als zelfstandig ondernemer. Veertien deelnemers zaten aan het einde van 

het deelproject nog in een ander re-integratietraject. Drie hebben het traject voortijdig 

beëindigd en de voornaamste reden hiervan was een verhuizing. Eén van de deelnemers is 

terug naar school. 

Het eigen activeringstraject van de gemeente heeft ook gezorgd dat uitkeringsgerechtigden 

aan het werk zijn gekomen. Van de 71 deelnemers zijn 30 doorgestroomd naar regulier werk 

en vijf aan de slag gegaan als zelfstandige. Naast deze trajecten hebben er tussen 2013 en 

2015 tevens in totaal 110 bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.  

 

Evaluatie 

Een derde van de deelnemers van ‘Direct Werk’ is uiteindelijk doorgestroomd naar regulier 

werk en twee zijn begonnen als zelfstandige. Ook meer dan een derde van de deelnemers van 

het eigen activeringstraject van de gemeente is doorgestroomd naar regulier werk.  

Het deelproject ‘Direct Werk’ heeft dus een bijdrage geleverd aan meerdere doelstellingen in 

het kader van de aandachtsgebieden. De werkloosheid onder deze doelgroep is door het 

deelproject gedaald en daarmee is het gemiddelde inkomen waarschijnlijk ook gestegen. 

Daarnaast heeft het deelproject een beeld gegeven over de mogelijke vervolgstappen voor de 

andere deelnemers.  
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Aan het deelproject zaten ook een aantal knelpunten. Allereerst is het een standaard product 

waardoor maatwerk niet of nauwelijks mogelijk was. Deelnemers moesten voor het traject bij 

Caparis vaak naar Heerenveen of Drachten reizen. Dit zorgde relatief vaak voor weerstand. Dit 

speelde veel minder bij het eigen activeringstraject, waarbij de accountmanager meer 

maatwerk kon bieden en er meer naar de mogelijkheden in de eigen regio kon worden 

gekeken. Er is weinig aansluiting geweest bij de kernwaarden van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven doordat er niet van onderop is gewerkt en het deelproject slechts een korte 

looptijd heeft gekend.  

Een aandachtspunt voor dit soort re-integratietrajecten is dat mensen die sinds kort een 

uitkering hebben aangevraagd goed in beeld zijn, maar de mensen die al langer in de uitkering 

zitten of een traject hebben lopen bij bijvoorbeeld de GGZ, zijn veel minder in beeld en is 

weinig contact mee. Hierdoor komt het wel eens voor dat deze mensen van het netvlies 

verdwijnen. “Het is noodzakelijk dat deze groep niet tussen wal en schip raakt en ook steeds 

weer geïnformeerd wordt over nieuwe projecten”, aldus de teamleider van het gebiedsteam.  

Een aanbeveling is dat de gemeente dit soort trajecten meer zelf uit gaat voeren indien er 

voldoende capaciteit beschikbaar is. Ook zou het positief zijn dat de groep werkzoekenden 

die langdurig in de uitkering zitten bij de ontwikkeling van een soortgelijk traject betrokken 

worden en dat er meer van onderop gewerkt wordt. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat 

werkzoekenden deels worden begeleid door ‘ex-werklozen’ die de situatie van binnenuit 

kennen en de taal spreken van deze groepen.  
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1.12 Jeugd Haulerwijk 

 

Looptijd  

2014 – heden. 

 

Bronnen  

Voor de evaluatie van dit deelproject is er gesproken met beleidsmedewerkers openbare orde 

en veiligheid in de gemeente Ooststellingwerf. Er is nog geen formeel projectplan voor dit 

deelproject.  

 

Omschrijving 

Het deelproject ‘Jeugd Haulerwijk’ richt zich op de ontwikkeling van een specifieke aanpak 

voor overlast gevende jongeren in Haulerwijk. Deze aanpak is nog in ontwikkeling maar zet in 

op de preventie van overlast en de versterking van de sociale cohesie in het dorp. De aanleiding 

om deze aanpak te gaan ontwikkelen is de aanhoudende overlast van jongeren in het dorp die 

eigenlijk al is ontstaan begin jaren ’80.  

Het deelproject ‘Jeugd Haulerwijk’ is in de loop der tijd veranderd. In het begin is er vooral 

ingezet op conflictbestrijding. Gaandeweg zijn er meerdere partijen bij betrokken en is er 

gekeken of er extra in Haulerwijk kan worden geïnvesteerd. Er is samenwerking gezocht met 

verschillende partijen en ook met buurtbewoners. Nu is het besef dat er een aanpak moet 

komen dat zich richt op het gehele dorp en dat buurtbewoners ook een bijdrage kunnen 

leveren aan het voorkomen van overlast van de jongeren. Het plan is nog in ontwikkeling en 

zodra het af is wordt er een bijdrage gevraagd uit de financiering van ‘Aandachtsgebied 

Haulerwijk’. In mei 2016 wordt er een aftrap gegeven betreffende de formulering van dit plan. 

 

Projectdoel 

Het doel van het deelproject is om jeugdoverlast integraal aan te pakken in Haulerwijk. Dat wil 

zeggen, niet alleen conflictbestrijding, maar ook gericht op preventie en het verbeteren van 

de sociale cohesie. Ook wordt er ingezet op het creëren van draagvlak om samen de overlast 

in het dorp aan te pakken. In het kader van Aandachtsgebieden Stellingwerven is dit 

deelproject gericht op ‘Kinderen en jongeren’ en dan met name ‘Jeugd en Veiligheid’. 

 

Uitvoering  

Sinds 2014 is er vooral ingezet op het veiligheidsvraagstuk en conflictbestrijding. Dit is gedaan 

door Scala meer capaciteit te geven voor Jeugdwerk en door aan te sluiten bij lokale 

initiatieven. Dit heeft onder meer een jeugdhonk opgeleverd en meer activiteiten voor de 

jeugd. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd en om die reden is er in september 

2015 een conferentie georganiseerd. De conferentie was georganiseerd door meerdere 

partijen (Scala, Jeugdwerk, Politie, Veiligheidshuis, Plaatselijk belang en de Gemeente). Deze 

dag ging over een nieuwe manier van werken om samen met het jongerenwerk, de politie maar 

ook buurtbewoners de jeugdoverlast aan te pakken. Bij deze conferentie waren Bureau Beke 

en Bureau Noorda & Co aanwezig die meerdere onderzoeken hebben gedaan naar een 

integrale aanpak voor overlast gevende jeugd. De verschillende partijen waren hier erg 

enthousiast over en uiteindelijk is er besloten deze aanpak te vertalen naar Haulerwijk.  
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Er is gestart met het verbeteren van het jongerenwerk. Hierover heeft de wethouder besloten 

dat dit een randvoorwaarde is om überhaupt iets te doen aan jongerenoverlast. Het plan is om 

met jongerenwerk 2.0 het jongerenwerk in de gemeente Ooststellingwerf te moderniseren.  

Ook is naar aanleiding van de conferentie besloten om een plan te maken voor de aanpak tot 

een ‘Civil Society’. Hiermee worden ‘actieve burgers’ bedoeld die op zoek gaan naar hulp en 

oplossingen voor de problemen die er zijn in een gemeenschap. De actieve burger is ook een 

mondige burger. Hij komt op voor zijn en andermans belangen. Het idee is dat in een ‘Civil 

Society’ de betrokkenheid van de inwoners bij de omgeving en de samenleving in het dorp 

wordt vergroot. Voor het plan ‘Civil Society’ wordt een beroep gedaan op ‘aandachtsgebied 

Haulerwijk’ Of dit doorgaat hangt af van de vraag of het nog te vormen plan goedgekeurd 

wordt.  

 

Resultaten 

Er zijn nog geen resultaten, omdat dit deelproject nog in de opstartfase zit. De komende tijd 

wordt er met een werkgroep gestart om alles vorm te gaan geven en een plan van aanpak te 

maken (projectplan). Hierbij zal ook worden gekeken naar de deelprojecten die al lopen, zoals 

‘Meer voor Haulerwijk’. Deze deelprojecten zullen worden geïntegreerd in de aanpak om 

versnippering te voorkomen en een goede samenwerking te realiseren.  

De resultaten zullen moeilijk meetbaar worden. Het plan is om vooral naar kwalitatieve 

indicatoren te gaan kijken, dus hoe er bijvoorbeeld door de bewoners met conflicten wordt 

omgegaan en hoe er wordt samengewerkt.  

 

Evaluatie 

Eerst was het beleid met name gericht op veiligheidsvraagstukken en conflictbestrijding in 

Haulerwijk. Nu wordt er met een meer integrale blik gekeken naar de jongeren en de 

gemeenschap in het dorp. Er worden plannen gemaakt om meer in te zetten op ‘Civil society’ 

en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen omgeving. Er wordt verbinding gezocht met 

andere deelprojecten in het dorp, zoals ‘Meer voor Haulerwijk’. Meer sociale en fysieke 

veiligheid in buurten kan de sociale cohesie en participatie in het dorp bevorderen.  

Goed aan dit deelproject is dat inwoners er bij betrokken worden en dat er naar een integrale 

aanpak wordt gekeken. Een aanbeveling is om expliciet aandacht te geven aan het betrekken 

van jongeren bij het deelproject.  

Deze evaluatie van het deelproject geeft een eerste indruk, maar het deelproject verkeert nog 

in een te pril stadium om een kwalitatief goede evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie is 

geschreven om een eerste impressie te geven. In het kader van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven beoogt het deelproject om de maatschappelijke participatie te vergroten in 

Haulerwijk.  
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1.13 Meer voor Haulerwijk 

 

Looptijd  

2014 – heden.  

 

Bronnen 

De informatie over dit deelproject komt uit een interview met een wijkagent in o.a. Haulerwijk 

en de voorzitter van Plaatselijk belang Haulerwijk. Een projectplan ontbreekt.  

 

Omschrijving 

‘Meer voor Haulerwijk’ is een werkgroep die spontaan is begonnen naar aanleiding van de 

problematiek die bleef aanhouden omtrent een groep overlast gevende jongeren in Haulerwijk. 

De werkgroep bestaat uit verschillende partijen zoals het Plaatselijk belang, de politie, de 

Gemeente Ooststellingwerf en Stichting Scala. Voorheen werd er vanuit Plaatselijk belang en 

Scala wel naar jongerenbeleid gekeken, maar weinig mee gedaan. Door een nieuwe voorzitter 

bij Plaatselijk belang kwam er meer aandacht voor het jongerenbeleid in het dorp en de 

omgeving. De ervaring was dat er heel veel over de jeugd werd gepraat, maar niet met de 

jeugd werd gesproken. De werkgroep is eerst begonnen onder de naam ‘Meer voor jeugd’ 

maar in de loop van de tijd kwam het besef dat er niet alleen gekeken moest worden naar de 

jongeren om de problematiek op te lossen maar naar het hele dorp.  

 

Projectdoel 

Door meer met de jongeren in Haulerwijk in gesprek te gaan, wordt er vanuit de werkgroep 

beoogt om een beter beeld te krijgen hoe de overlast tot stand komt en op welke manier de 

werkgroep hier een positieve rol in kan spelen. Het heeft uiteindelijk als doelstelling om de 

overlast in het dorp te verminderen en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Ook heeft de 

werkgroep ingezet op de meldingsbereidheid bij conflicten. Het streven is dat Haulerwijk zich 

meer laat horen en dat er meer communicatie onderling plaatsvindt tussen jong en oud. De 

thema’s ‘Participatie’ en ‘Kinderen en jongeren’ staan in dit deelproject centraal.  

 

Uitvoering 

De werkgroep is eigenlijk organisch gegroeid en direct aan de slag gegaan om te kijken of er 

een oplossing gevonden kon worden om de overlast te verminderen en jongeren meer te 

betrekken bij het verenigingsleven en de activiteiten in het dorp. De werkgroep is begonnen 

met het organiseren van een bijeenkomst zowel met jongeren als met andere buurtbewoners. 

Hier kwamen ongeveer 110 inwoners op af. De eerste bijeenkomst heeft gezorgd voor meer 

draagvlak en gevoel van urgentie om samen in het dorp met het probleem aan de slag te gaan. 

Er zijn hierna nog meerder bijeenkomsten georganiseerd om te beslissen wat een goede 

aanpak zou zijn en hoe dit het beste gerealiseerd kon worden. Hieruit kwam de beslissing dat 

er in het dorp meer georganiseerd moest worden voor de jeugd en dat er een ander leefklimaat 

moet worden bereikt waar men elkaar op onenigheden durft aan te spreken.  

Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal punten naar voren gekomen waar de werkgroep mee 

aan de slag is gegaan. Er zijn onder andere stappen gezet om de jongeren meer te betrekken 

bij het verenigingsleven. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een investering in een 

platform zodat meer jongeren kunnen sporten.  
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Hierin bundelen meerdere verenigingen hun krachten en hopen hierdoor jongeren meer te 

kunnen activeren. Ook kwam naar voren dat de jongeren een eigen plek moesten krijgen waar 

zij hun gang kunnen gaan. Er is besloten om een JOP (jongerenontmoetingsplek) te creëren. 

Hiervoor zijn twee zeecontainers geplaatst in het park. Dit was deels een noodoplossing die 

aanvankelijk voor wat weerstand heeft gezorgd bij de naastgelegen tennisvereniging en de 

bewoners die daar in de buurt wonen. De containers worden nu verplaatst en er komen 

lichtpunten en een eigen afvalcontainer. Ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt met de jeugd 

en deze lijken zich eraan te houden.  

Drugsgebruik onder jongeren is ook een probleem in Haulerwijk. Daar wil de werkgroep ook 

graag mee aan de gang. Hierbij worden Scala en Verslavingszorg Noord Nederland betrokken. 

Daarnaast is nog het plan is om meer WhatsApp groepen op te richten waar bewoners elkaar 

op de hoogte kunnen houden van wat er in het dorp speelt. 

 

Resultaten 

Door de keus om niet alleen naar de jongeren te kijken, maar ook breder naar de 

gemeenschap, wordt er door verschillende partijen nu beter samengewerkt. Door het 

organiseren van de bijeenkomsten hebben meerdere vrijwilligers zich aangemeld en ook de 

kerk wil een bijdrage gaan leveren. Groot winstpunt is dat jongeren nauw betrokken zijn bij 

het deelproject. De voorzitter Plaatselijk belang licht toe: “De angst om met jongeren in 

gesprek te gaan wordt minder en er wordt niet meer alleen gesproken over de jeugd, maar 

ook met de jeugd.” Ook is de melding bereidheid groter geworden. “Men is sneller bereid om 

een getuigenverklaring af te leggen zodat een politiezaak rond komt. De conflicten die zich 

nog laten zien worden vaker opgelost”, aldus een wijkagent.  

Door de jongeren een eigen plek te geven in het dorp is de overlast op verschillende plekken 

afgenomen. De werkgroep is bezig om te kijken of het mogelijk is om een Multifunctioneel 

centrum voor jong en oud te creëren. Hierdoor zou er nog meer contact kunnen ontstaan 

tussen jongeren en ouderen en kunnen verschillende functies worden gecombineerd. Er 

kunnen bijvoorbeeld besturen van sportverenigingen vergaderen, maar ook kan het een 

ontmoetingsplek worden voor jong en oud.  

Er is helaas geen data beschikbaar die kan aantonen of de overlast in het dorp is afgenomen 

en de leefbaarheid in het dorp is toegenomen. Betrokkenen geven echter aan dat de groep 

overlast gevende jongeren lijkt te slinken.  

 

Evaluatie 

De doelstelling van het deelproject ‘Meer voor Haulerwijk’ is om de overlast in het dorp te 

verminderen en de meldingsbereidheid te verhogen. Het lijkt er op dat de inwoners vaker 

bereid zijn om mee te werken in politiezaken. Ook wordt er meer met de jeugd gesproken om 

te komen tot oplossingen. Betrokkenen geven daarnaast aan dat de overlast in het dorp al iets 

is verminderd. Door meer naar de jongeren en inwoners te luisteren en met verschillende 

partijen na te denken over oplossingen wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke 

participatie van de inwoners van Haulerwijk, wat mooi aansluit op de doelen uit de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven.  

De aanpak van de werkgroep om in gesprek te gaan met bewoners en het samen te gaan doen, 

sluit goed aan bij de aanpak van onderop. Ook wordt er gekeken naar de combinatie van 

sociale componenten en fysieke componenten. De aanbeveling is dan ook om vooral zo door 

te gaan.  
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1.14 Preventielessen Ooststellingwerf 

 

Looptijd 

2015 – heden. 

 

Bronnen  

De informatie van dit deelproject komt uit een interview met een preventiedocent in gemeente 

Ooststellingwerf. 

 

Omschrijving 

Sinds begin 2016 worden er preventielessen gegeven op het Stellingwerf College, waarbij 

leerlingen in het voortgezet onderwijs les krijgen over thema’s als alcohol, drugs, seksualiteit, 

discriminatie, sociale media en groepsdruk. Steeds vaker komen jongeren op vroege leeftijd 

met deze thema’s in aanraking en daarom zal de preventiedocent ook in het najaar starten 

met lessen op basisscholen. Voorheen werden er preventielessen gegeven door de politie, 

maar doordat dit de politie teveel tijd kostte heeft de gemeente dit opgepakt. De gemeente 

Ooststellingwerf heeft in 2015 alle basisscholen en de twee scholen voor het voortgezet 

onderwijs benaderd om mee te doen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt om jaarlijks 

lessen te verzorgen waarbij de jongeren voorlichting krijgen, maar ook om met de kinderen 

in gesprek te gaan over de verschillende thema’s.  

 

Projectdoel 

Het doel van de preventielessen is om jongeren vroegtijdig bewust te maken van bijvoorbeeld 

de gevolgen van pesten via sociale media of het gebruik van genotsmiddelen. Met dit 

deelproject wil de gemeente en het onderwijs nog meer inzetten op preventie. Het beoogde 

resultaat is dat jongeren goede keuzes kunnen gaan maken. In het kader van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het deelproject raakvlakken met het thema ‘Kinderen 

en jongeren’.  

 

Uitvoering 

De klassen in de onderbouw van het Stellingwerf College krijgen drie lessen specifiek gericht 

op pesten via sociale media, omdat dit op dit moment voor de school het belangrijkste thema 

is. Deze lessen worden gegeven door een mediacoach van de bibliotheek die hiervoor een 

lessenserie heeft ontwikkeld. Tijdens de andere lessen gaat de preventiedocent in gesprek met 

de leerlingen over de andere thema’s. De doelgroep is voornamelijk de kinderen en jongeren, 

maar ook worden de ouders betrokken via ouderavonden. 

De preventielessen worden gegeven tijdens schooltijd. De scholen kunnen aangeven aan welke 

thema’s zij prioriteit willen geven. Er is goed contact met de school en de mentor van de 

klassen, die ook aanwezig is tijdens de lessen. De lessen zijn vertrouwelijk, maar de mentor 

kan de informatie die de jongeren vertellen wel gebruiken om een goed beeld te krijgen van 

hoe de situatie in een klas of de thuissituatie van leerlingen is.  
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Aan het einde van de reeks preventielessen wordt de voorlichting afgesloten met een aantal 

workshops genaamd ‘Ik dacht het niet’, georganiseerd door theater Smoar uit Leeuwarden. 

Hierbij nemen de leerlingen deel aan rollenspellen die ’s avonds tijdens een ouderavond 

worden opgevoerd voor de ouders. Daarnaast wordt er die avond ook voorlichting gegeven 

door Verslavingszorg Noord Nederland aan zowel de ouders als aan de kinderen.  

 

Resultaten 

Er is sinds kort gestart met de preventielessen op het Stellingwerf College waardoor het nog 

niet bekend is welke resultaten het tot dus ver heeft opgeleverd. Wel is te zien dat tijdens de 

preventielessen de jongeren heel open durven te praten over de verschillende thema’s, 

waardoor er veel interactie is en de jongeren op deze manier werken aan bewustwording. In 

het najaar starten de preventielessen op het Liudger College en ook hebben al 15 basisscholen 

in de gemeente akkoord gegeven om deel te nemen aan de preventielessen voor de groepen 

zeven/acht. 

 

Evaluatie 

Door het uitbreiden van de preventielessen op meerdere scholen kan er een grote groep 

jongeren worden bereikt. De urgentie van de preventielessen is groot doordat er steeds vaker 

problemen zijn doordat dat de jeugd al op jongere leeftijd in aanraking komt met 

genotsmiddelen, maar ook groepsdruk en pesten via bijvoorbeeld sociale media.  

Ook belangrijk is dat het deelproject zich niet alleen richt op de kinderen en jongeren, maar 

dat ook de ouders er bij betrokken worden, waardoor er ook wordt gewerkt aan de 

bewustwording van de ouders. Het is de bedoeling dat de preventielessen na twee jaar 

structureel worden ingezet. Continuïteit is de belangrijke succesfactor, want herhaling van de 

voorlichting is belangrijk. Doordat er tijdens de preventielessen veel interactie is met de 

jongeren en er met ze in gesprek wordt gegaan, wordt er bewustwording gecreëerd en kunnen 

de lessen de weerbaarheid en eigen kracht van jongeren verbeteren. Dit kan een stap 

betekenen in de richting van meer zelfredzaamheid en participatie.  

Kijkend naar de algemene doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft dit 

deelproject niet direct invloed op een daling van de werkloosheid, stijging van het inkomen of 

verhoging van de maatschappelijke participatie. Dit deelproject probeert wel een bijdrage te 

leveren aan de afname van overerving van armoede. Gezondheid en leefstijl zijn daarin (naast 

arbeid, opleiding en inkomen) belangrijke determinanten. Door kinderen en jongeren 

vroegtijdig te informeren en bewust te maken van gezonde leefstijlen kan dit deelproject een 

bijdrage leveren aan het doorbreken van de cultuur en leefstijl die armoede mede in stand 

kunnen houden. 
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1.15 Voor de Wijk, door de Wijk 

 

Looptijd 

2012 – heden. 

 

Bronnen  

De Informatie over dit deelproject is afkomstig uit een interview met de projectcoördinator 

van het deelproject en de jobcoach & projectleider van het deelproject ‘Voor de wijk, door de 

wijk’ (Caparis). Ook is de eigen geschreven evaluatie van Caparis (okt. 2012-okt. 2015) 

geraadpleegd en heeft een medewerker van woningcorporatie WoonFriesland wat over het 

deelproject vertelt. 

        

Omschrijving 

In september 2012 zijn de gemeente Ooststellingwerf en Caparis overeengekomen het 

deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’ op te zetten tot in eerste instantie eind 2014. Het 

deelproject is inmiddels meerdere malen verlengd en is nog steeds in uitvoering. In de 

beginperiode richtte het deelproject zich voornamelijk op verbetering van het aanzien in de 

wijk door achterstallig groenonderhoud te verrichten, zwerfafval op te ruimen en klusjes in en 

om het huis bij wijkbewoners te doen. Een groep deelnemers dat een uitkering van de 

gemeente ontvangt verricht deze werkzaamheden. Een coördinator van Caparis stuurt de 

groep aan, traint ze op zelfredzaamheid en ontwikkelt de basisvaardigheden die nodig zijn 

voor het vrijwilligerswerk. Er wordt nu meer ingezet op het verbeteren van 

werknemersvaardigheden en arbeidsfitheid dan voorheen.  

De groep deelnemers aan het deelproject is erg divers en daarom zijn er ook veel verschillende 

vrijwilligerswerkzaamheden nodig: binnen- en buitenwerk, voor deelnemers met weinig tot 

forse fysieke beperkingen en met psychische problematiek. De grootste overeenkomst is dat 

ze een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.  

 

Projectdoel 

Het deelproject ‘Voor de wijk, door de wijk’ heeft als doelstelling om de leefbaarheid in de 

wijken te vergroten en bewoners met een uitkering te activeren en zelfredzamer te maken. Het 

deelproject beoogt dat de deelnemers werkervaring opdoen en daarmee hun kansen op een 

betaalde baan kunnen vergroten. Het deelproject sluit aan bij de thema’s ‘Participatie’ en 

‘Wonen’. Wonen, omdat het deelproject zich richt op het verbeteren van de leefbaarheid in de 

wijken. Participatie, omdat er vrijwilligerswerk wordt gedaan door wijkbewoners die anders 

niet of minder actief zouden zijn in de maatschappij.  

 

Uitvoering 

Caparis, gemeente Ooststellingwerf, Scala, bewonerscommissies, Acticum en andere partners 

werken in dit deelproject nauw samen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Een 

coördinator van Caparis geeft leiding aan de vrijwilligers die verschillende werkzaamheden 

uitvoeren. Uiteraard mogen de buurtbewoners zelf ook de handen uit de mouwen steken. Op 

deze manier wordt samen met buurtbewoners gewerkt aan het opknappen van de wijken, 

schoolpleinen, etc. De coördinator heeft diverse deelprojecten opgestart. Een aantal hiervan 

is inmiddels zelfsturend zoals het Repaircafé en het moestuinproject.  
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Daarnaast zijn er veel eenmalige projecten geweest.  

Binnen het deelproject is gekozen voor een intensieve persoonlijke benadering. Door ook de 

inzet van een personal coach is er meer inzicht verkregen in de problematiek van de 

deelnemers. Deze informatie is teruggekoppeld aan de casemanager van de gemeente 

Ooststellingwerf. Een aantal deelnemers bleek door verregaande problematiek (nog) niet in 

staat te zijn om deel te nemen en is daarom een zorgtraject opgestart.  

Het werkgebied, eerst alleen de wijken het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid is uitgebreid 

naar meerdere dorpen in de gemeente Ooststellingwerf (o.a. Appelscha). Zo kregen 

deelnemers meer mogelijkheden om geschikte werkzaamheden te doen, ook in andere wijken. 

Er zijn hierdoor ook steeds meer activiteiten en werkzaamheden bijgekomen, waardoor er een 

bredere doelgroep kon worden bediend De instellingen/ organisaties waar de deelnemers zijn 

geplaatst staan grotendeels in het leefgebied van het deelproject. Voor enkele deelnemers was 

het nodig over de grenzen van de eigen buurt te kijken. Doordat de vrijwilligerswerk-

zaamheden zijn gezocht naar aanleiding van de aangegeven mogelijkheden, beperkingen en 

voorkeuren is er bijna altijd een goede match gevonden. Deelnemers zitten hierdoor al 

geruime tijd op dezelfde werkplek waar ze het erg naar hun zin hebben. Door gesprekken aan 

te gaan met diverse instellingen, in eerst instantie om vrijwilligerswerkplekken te 

bewerkstelligen, is het deelproject goed in beeld. Hierbij is vastgesteld dat er geen sprake is 

van verdringing op de arbeidsmarkt.  

 

Resultaten 

Buurtbewoners die geen zicht hebben op een betaalde baan, worden door vrijwilligerswerk 

betrokken bij de maatschappij. Het deelproject is steeds meer gericht op het ontwikkelen van 

basisvaardigheden waarna doorstroom naar andere projecten of scholing mogelijk is 

geworden met een grotere kans van slagen. In totaal zijn vanaf het begin van het deelproject 

43 personen aangemeld. Momenteel zijn er nog 22 deelnemers actief en er worden met drie 

personen activeringsgesprekken gevoerd. Dertien personen zijn afgemeld door de 

casemanager of zijn verhuisd en twee deelnemers zijn doorgestroomd naar een ander traject. 

Vijf deelnemers zijn inmiddels uitgestroomd, waarvan vier naar een betaalde baan en één naar 

een leerwerkplek. Ook is er veel meer inzicht gekomen in eventuele problematiek bij 

deelnemers, bijvoorbeeld waarom het verzuim van bepaalde deelnemers zo groot is.  

Daarnaast hebben de verschillende werkzaamheden het aanzien van de wijken verhoogd. De 

werkzaamheden in de groenvoorziening en andere klussen zoals schilderwerk hebben geleid 

tot een schonere en goed ogende leefomgeving. Opvallend is de doorwerking in het gedrag 

van de bewoners in de wijken zelf. De projectcoördinator geeft aan dat het afval wat op straat 

wordt achtergelaten met twee derde is afgenomen. Ook is er minder graffiti te zien. Het 

onderhoud van de tuintjes werkt ook door in de buurten, want andere bewoners hebben 

hierdoor ook zelf hun eigen tuin opgeknapt. “Ook zijn er nu inwoners van buitenaf die naar 

de wijk trekken omdat het er netjes uit ziet”, aldus een medewerker van WoonFriesland. “Er 

zijn nog wel soepelere regels nodig (wet en regelgeving) rondom wat mensen mogen met een 

uitkering”. 

Wat voor een buitenstaander niet goed te zien is maar wat de coördinator en de deelnemers 

van de groen- en klussendienst ook opvalt, is de sociale functie van het vrijwilligerswerk. Als 

de deelnemers werkzaamheden verrichten bij particulieren, dan nodigt de hulpvrager hen 

meestal ook uit voor een kopje koffie. Bewoners maken ook vaak een praatje met de 

deelnemers als de groep aan het werk is.  
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Evaluatie 

De bekendheid van het deelproject is zichtbaar toegenomen. Dit is te merken aan de toename 

van hulpvragen van bewoners. Ook melden bewoners zich vaker spontaan aan om deel te 

kunnen nemen aan het deelproject. De betrokkenheid van de inwoners in de wijken is in dit 

deelproject groot.  

Ook hebben veel van de deelnemers werknemersvaardigheden en een werkritme eigen 

gemaakt. Of deelnemers zelfredzamer zijn gemaakt en hun kansen op een betaalde baan 

vergroten door dit deelproject is echter niet duidelijk. Dit is ook niet een vereiste voor dit 

deelproject, omdat het vaak gaat om inwoners met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Doorstroom van deelnemers naar andere trajecten of betaald werk is echter meerdere keren 

gelukt. Gekeken naar de doelstellingen, in het kader van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven, valt te stellen dat ‘Voor de wijk, door de wijk’ een bijdrage levert aan de 

maatschappelijke participatie in de wijken. Er zijn mensen geactiveerd om vrijwilligerswerk te 

doen en daarnaast heeft dit ook nog geresulteerd in schonere en meer leefbare wijken. Ook 

levert het deelproject een kleine bijdrage aan de daling van de werkloosheid in de gemeente 

op, doordat er een aantal zijn doorgestroomd naar betaald werk.  

Een faalfactor in het deelproject is dat de continuïteit niet is gewaarborgd, omdat het ondanks 

de intentie tot een langdurig project, afhankelijk is van subsidie. Dit zorgt wel eens voor onrust 

bij de deelnemers en bij de samenwerkingspartners. Ook is het belangrijk om het 

concurrentiebeding goed in de gaten te houden. Er komen steeds meer klussen binnen, 

waarbij goed gekeken moet worden of mensen het niet zelf kunnen of eventueel kunnen 

betalen.  

Wat heel goed gaat is dat er genoeg werk is en het verantwoordelijkheidsgevoel bij veel 

deelnemers is toegenomen. De betrokkenheid is groot en het deelproject is geankerd in de 

wijken. Er is binnen dit deelproject een mooie verbinding tussen fysieke en sociale 

componenten wat goed aansluit bij de kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. 
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1.16 Werken en participeren in het Haerenkwartier en 

Oosterwolde-Zuid 

 

Looptijd  

2012 - 2014. 

 

Bronnen 

Voor de evaluatie van het deelproject is de teamleider gebiedsteam Ooststellingwerf 

geïnterviewd. Verder is de projectanalyse van Partoer (2013) geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Vanuit de gemeente Ooststellingwerf is het deelproject ‘Werken en participeren in het 

Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ opgestart. In dit zijn uitkeringsgerechtigden uit beide 

wijken, maar ook een paar uit de rest van de gemeente geactiveerd en daar waar mogelijk 

begeleid naar werk om zo hun maatschappelijke positie te verbeteren en te stijgen op de 

participatieladder. 

Het deelproject ‘Werken en participeren in het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ bestaat 

uit meerdere onderdelen: 

 

 Diagnose en loonwaarde meting.  

 Startkwalificatie jongeren.  

 Leerwerktraject Liante. 

 Individueel maatwerktraject. 

 

De vier projectonderdelen worden hieronder eerst apart beschreven en dan gezamenlijk 

getoetst aan de algemene doelstelling van het deelproject ‘Werken en participeren in het 

Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ en de doelstellingen in het kader van Aandachtsgebieden 

Stellingwerven.  

 

Projectdoel 

Het doel van dit overkoepelende deelproject is de werkgelegenheid, participatie en het 

inkomen van de bewoners van de twee wijken substantieel en structureel te verhogen en 

indirect om een meer proactieve, initiërende en oplossingsgerichte levenshouding te 

bevorderen. 
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 Diagnose en loonwaarde meting 

 Omschrijving 

Bij het bepalen van iemands mogelijkheden op de arbeidsmarkt is het wenselijk 

om in beeld te brengen wat de kwaliteiten en capaciteiten zijn van inwoners 

met een uitkering. Dit gebeurde onder andere bij Caparis door het inkopen van 

een diagnose en loonwaarde meting. De loonwaarde meting is een methodiek 

om de aansluiting met de arbeidsmarkt te zoeken. Via deze methodiek werd in 

beeld gebracht wat iemand qua inzet en mogelijkheden kan bijdragen aan een 

eigen inkomen. Aan de hand hiervan kon worden bepaald wat het vertrek punt 

is voor verdere bemiddeling. 

 

 Projectdoel 

Het doel van het deelproject was om een goed beeld te krijgen wat de 

capaciteiten zijn van een deelnemer en wat iemand kan opbrengen aan 

loonwaarde. Het beoogde eindresultaat is het verhogen van de participatie en 

het liefst doorstroming van de deelnemers naar regulier werk. 

 

 Uitvoering 

Het projectonderdeel ‘Diagnose en loonwaarde meting’ is gestart in januari 

2012 en is eind 2014 afgerond. Caparis heeft dit traject uitgevoerd en heeft 

veel ervaring met loonwaarde metingen. Ook zijn nog enkele andere bedrijven 

betrokken geweest bij de uitvoer van de loonwaarde metingen.  

 

 Resultaten 

Door een loonwaarde meting kon een inschatting worden gemaakt van wat 

iemand kan en op welke manier iemand die afhankelijk is van een uitkering, 

kan worden ingezet in een betaalde baan met eventueel loonkosten subsidie 

voor de werkgever. Met de loonwaarde meting wordt gekeken op welke trede 

iemand in de welbekende participatieladder staat en vervolgens is er bemiddeld 

naar vervolgtrajecten. Van de 18 deelnemers die zijn gestart met een 

loonwaarde meting zijn er uiteindelijk 13 deelnemers éen of meerdere treden 

op de participatieladder gestegen. De loonwaarde meting kan een bijdrage 

leveren aan de re-integratie en arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden. 

De loonwaarde meting is in totaal achttien keer uitgevoerd. Dit is behalve door 

Caparis ook door arbeid medische adviseurs Ausems en Van Kerkvliet gedaan.  
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 Startkwalificatie jongeren 

 Omschrijving 

Het projectonderdeel ‘Startkwalificatie jongeren’ wilde jongeren een grotere 

kans geven op de arbeidsmarkt. Het substantieel verbeteren van het inkomen 

is moeilijk zonder een startkwalificatie. Een jongere heeft een startkwalificatie 

als hij/zij tenminste een havodiploma of een diploma op mbo-niveau 2 bezit. 

Door middel van dit projectonderdeel is er budget gereserveerd voor het 

inkopen van opleidingstrajecten. De opleidingstrajecten zijn door een 

casemanager van de gemeente op individuele basis voor een kandidaat 

geselecteerd. Hierbij was het criterium dat de opleiding moet leiden tot het 

halen van een startkwalificatie en het verhogen van de kansen op de 

arbeidsmarkt. Ook was het mogelijk om een vakgerichte opleiding te volgen als 

de kandidaat hiermee een arbeidscontract kon krijgen.  

 

 Projectdoel 

Het doel van het projectonderdeel ‘Startkwalificatie jongeren’ was het 

verminderen van het aantal uitkeringen en mensen (vooral jongeren) terug te 

leiden naar een voor hen passende opleiding binnen het onderwijs. De 

gemeente streeft ernaar de jongeren op de arbeidsmarkt af te leveren op het 

hoogst haalbare niveau.  

 

 Uitvoering 

Er was al een pilot bij de gemeente Ooststellingwerf op dit projectonderdeel. 

Hier is men met de subsidie voor de Aandachtsgebieden mee verder gegaan. 

De gemeente vindt het belangrijk om zich te richten op de jongeren, omdat zij 

steeds vaker financiële problemen hebben. Door schuldsanering worden zij 

soms tegengehouden om weer te gaan studeren en te werken aan hun toekomst 

op de arbeidsmarkt. De gemeente zocht daarvoor oplossingen. Een goede 

samenwerking en veel inzet is nodig geweest om het deelproject in goede 

banen te leiden. Er zijn meerdere instanties betrokken geweest waaronder; 

leerplichtambtenaren, het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) voortijdig 

school verlaten. 

Door de geboden financiële middelen kon er meer worden geïnvesteerd in de 

toekomst van jongeren die geen goede positie op de arbeidsmarkt hadden. 

Door overleg tussen de verschillende partijen is het gelukt om voor enkele 

jongeren die in de schuldsanering zaten een regeling te treffen zodat zij een 

opleiding konden volgen. De gemeente zag minder jongeren afhaken tijdens 

hun opleiding en er hebben meerdere jongeren hun startkwalificatie gehaald. 

Cijfers die deze resultaten kunnen onderbouwen zijn echter helaas niet bekend.  

In totaal zijn zes jongeren van tussen de 19 en 26 jaar gestart met verschillende 

opleidingen om een startkwalificatie te behalen. Vijf zijn éen of meerdere treden 

op de participatieladder gestegen en éen is verhuisd naar een andere gemeente. 

Het deelproject sluit aan bij de doelstelling om de arbeidsparticipatie van 

inwoners in de aandachtsgebieden te verhogen en draagt daarmee bij aan de 

daling van de werkloosheid en eventueel het verhogen van het inkomen. 

 

 



116 | 

 Leerwerktraject Liante 

 Omschrijving 

In 2012 is in samenwerking met Liante en het regionaal opleidingscentrum 

(ROC) Friese Poort een projectonderdeel aangegaan waarbij uitkerings-

gerechtigden zijn opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). Als dit 

traject van ruim drie maanden goed doorlopen is, werd er een 

arbeidsovereenkomst bij Liante aangeboden van 4,5 maand (de duur van de 

leerwerkperiode) voor 27 uur per week. Na het examen en een positieve 

beoordeling kon de medewerker bij Liante in dienst blijven en kreeg hij of zij 

de kans om de opleiding Maatschappelijk Verzorgende (niveau 3) te volgen. 

 

 Projectdoel 

De doelstelling is om uitkeringsgerechtigden in de praktijk kennis te laten 

maken en klaar te stomen voor werken in de zorg. Ook voor Liante zaten hier 

voordelen aan, want de kandidaten konden direct aan de slag en werkten eerst 

met behoud van de uitkering. Bij goed resultaat stromen zij door naar niveau 2 

en ontvangen zij een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Op deze manier 

voorzien zij in hun eigen inkomen en maken zij kennis met de arbeidsmarkt. 

De kandidaten zijn dan breder inzetbaar en komen niet alleen terecht bij Liante, 

maar ook bij andere zorginstellingen. 

 

 Uitvoering 

Liante heeft gebruik gemaakt van zogenaamde ‘convenance gelden’. Met deze 

bijdrage is het voor zorginstellingen mogelijk geworden mensen te scholen 

voor de arbeidsmarkt. Er zijn uiteindelijk 22 deelnemers geweest die gestart 

zijn met het leertraject. Van deze groep hebben de meeste deelnemers een 

arbeidsovereenkomst getekend en zijn nu bij een zorginstelling aan het werk. 

Zij hebben een startkwalificatie behaald en zijn doorgestroomd naar regulier 

werk. Hoeveel deelnemers dit echter precies zijn, is niet bekend.  

 

 Resultaten 

Er zijn twee trajectrondes geweest. Tijdens de eerste ronde in 2013 hebben van 

de 12 deelnemers, acht personen het traject succesvol afgerond. Zij hebben nu 

een dienstverband bij Liante en zijn inmiddels klaar of nog bezig met de niveau 

3 opleiding.  

In 2014 is Liante met een tweede ronde gestart waarbij tien mensen hebben 

deelgenomen en waarvan zeven uiteindelijk, na de opleiding afgerond te 

hebben, een baan hebben gekregen. Twee zijn vroegtijdig afgehaakt/ontslagen 

en één heeft de opleiding wel gehaald maar is niet aangenomen na afloop van 

het traject. Een groep uitkeringsgerechtigden heeft een startkwalificatie 

behaald wat heeft geresulteerd in werk en waarschijnlijk een hoger inkomen.  

Ook zijn hun kansen op de arbeidsmarkt voor de toekomst verhoogd. Het effect 

van de arbeidsparticipatie werkt ook door in de gezinnen. Het kan gezien 

worden als voorbeeldgedrag voor de kinderen en het levert sociale contacten 

op, structuur en verbetering van de financiële situatie. De deelnemers hebben 

ook aangegeven het gevoel te hebben om erbij te horen en maatschappelijk 

betrokken te zijn. Dit resultaat sluit goed aan op de doelen van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven. 
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 Individueel maatwerktraject 

 Omschrijving 

Omdat de ingekochte projectonderdelen zoals bijvoorbeeld het deelproject 

‘Direct Werk’ niet altijd de meest wenselijke stap zijn in een traject naar 

maatschappelijke activering en/of werk, is er ook een deelproject gestart 

waarbij geld is gereserveerd voor onderdelen die door de casemanager voor 

een individueel traject ingekocht moeten worden. De casemanager beoordeelde 

of iemand een individueel traject nodig had en maakte vooraf afspraken over 

het resultaat dat de inkoop moest opleveren.  

 

 Projectdoel 

Het doel van de individuele maatwerktrajecten was om een mogelijkheid aan te 

bieden wanneer de bestaande trajecten niet het gewenste resultaat boden. De 

doelgroep is met name de mensen die niet in het leerwerktraject van Liante 

passen. 

 

 Uitvoering 

Door activerende gesprekken is geprobeerd het zelfvertrouwen van de 

kandidaten te vergroten en te werken aan hun presentatie. Er werd bijvoorbeeld 

gezocht naar een werkgever waar men arbeidsritme en werkervaring kon 

opdoen. 

In de praktijk bleek dat maatwerk erg belangrijk is wanneer kandidaten 

bijvoorbeeld in een complexe situatie zitten. Het was dan vaak een zoektocht 

naar wat de beste manier is om ze op de juiste plek te krijgen. Het individuele 

maatwerk traject zorgde voor minder weerstand dan andere re-integratie 

trajecten. De mogelijkheid om maatwerk te leveren heeft de gemeente nodig 

omdat de uitkeringsgerechtigden een sterk gemêleerde groep is. De afstand tot 

betaald werk, of andere vorm van maatschappelijke participatie verschilt per 

persoon. Daarnaast zijn de interesses en mogelijkheden voor iedereen anders. 

Paste een uitkeringsgerechtigde niet in een van de andere trajecten dan was het 

individuele maatwerktraject een sluitstuk. 
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 Resultaten 

Het individuele maatwerk traject is tussen 2012 en 2014 in totaal 33 keer 

gestart. Er zijn in ieder geval zes trajecten afgerond met regulier werk. 

Daarnaast is bijna iedereen gestegen op de participatieladder. Deelnemers 

hebben arbeidsritme opgebouwd, een groter netwerk en ondersteuning vanuit 

verschillende instanties gekregen. De gemeente heeft hier hoog op ingezet. 

Deelnemers zijn daadwerkelijk aan het werk gekomen of dragen bij in de wijk. 

Een eigen inkomen was echter niet voor iedere deelnemer weggelegd. Er is veel 

gewerkt met behoud van uitkering. Echter zijn een aantal deelnemers wel in 

beeld gekomen (bij potentiele werkgevers), en zijn ze gestegen op de 

participatieladder. Het individuele maatwerk traject heeft hierdoor een bijdrage 

geleverd aan de maatschappelijke participatie van de deelnemers. 

 

Evaluatie  

De doelstelling van de verschillende participatieprojecten was het verhogen van de 

werkgelegenheid, de participatie en het inkomen van de deelnemers. Daarnaast wilde men 

indirect een meer proactieve, initiërende en oplossingsgerichte levenshouding bevorderen. De 

participatieprojecten die zijn opgestart hebben in beide wijken en de regio ervoor gezorgd dat 

meerdere inwoners zijn geactiveerd en begeleid via re-integratie of participatietrajecten.  

Door het leveren van maatwerk en goede samenwerking met verschillende organisaties zijn er 

een aantal kandidaten begeleid naar werk. Hiermee is de maatschappelijke positie van de 

kandidaten verbeterd. Door de verschillende participatieprojecten hebben in totaal minimaal 

21 mensen betaald werk gekregen, zes jongeren behaalden hun startkwalificatie door het 

volgen van een opleiding en bij 18 personen is een loonwaarde meting verricht. 

De arbeidsparticipatie en het inkomen van meerdere deelnemers is door het verkrijgen van 

betaald werk toegenomen. Dit sluit goed aan op de doelstellingen van de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. Dit heeft niet altijd directe invloed op de sociaal economische ontwikkeling in 

de beide wijken gehad, doordat meerdere deelnemers die betaald werk hebben gevonden zijn 

verhuisd naar een andere wijk of regio. “Het is dus niet gelukt om deze mensen aan de wijken 

te blijven binden en daarmee de wijken een upgrade te geven. Met dat we dit te weten zijn 

gekomen is er weer een nieuwe opgave gecreëerd”, aldus de teamleider van het gebiedsteam.  

De projectonderdelen hebben geen structurele financiering en implementering gekregen. Wel 

zijn er zijdelings weer andere participatieprojecten in de gemeente Ooststellingwerf gestart 

zoals het deelproject ‘Direct Werk’ van Caparis. Door de korte looptijd van de projecten is het 

voor de kandidaten, maar ook voor de partijen waarmee wordt samengewerkt, niet altijd 

duidelijk waar je aan toe bent. Het continueren van dit soort projecten lijkt lastig en dat is 

zonde van de kennis en de samenwerkingsrelaties die zijn ontstaan. Een aanbeveling is om 

deelprojecten een meer langdurig karakter te geven zodat beter te bepalen is welke bijdrage 

het levert.  

Met het deelproject ‘Werken en participeren in het Haerenkwartier en Oosterwolde Zuid’ is o.a. 

voortgebouwd op een reeds bestaand deelproject (startkwalificatie jongeren). Het is goed dat 

er niet lukraak nieuwe deelprojecten worden opgestart en dat er naar koppeling wordt gezocht 

met bestaande deelprojecten. Een aandachtspunt en aanbeveling is om te zoeken naar een 

langdurige inzet en structurele financiering. 
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Bijlage 2 Deelprojecten Weststellingwerf 

2.1 Buitengewoon Noordwolde 

 

Looptijd 

2013 – heden. 

 

Bronnen 

Het deelproject is geëvalueerd met een lid van de werkgroep Buitengewoon Noordwolde. 

Daarnaast is een nieuwsartikel uit de Leeuwarder Courant (22 januari 2016) en het document 

‘Bouwstenen Centrum Noordwolde’ (28 januari 2013) van bureau Hosper geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Het deelproject ‘Buitengewoon Noordwolde’ is ontstaan uit de gedachte dat de sociale 

problemen in het gebied samenhangen met de fysieke omgeving. Er verdwijnen steeds meer 

voorzieningen uit het dorp, er ontstaat leegstand van vooral winkelpanden en de 

bereikbaarheid naar en binnen het dorp is ontoereikend. Dit maakt Noordwolde weinig 

aantrekkelijk om te bezoeken. Het dorp heeft dan ook geen centrumfunctie in de regio: 

mensen wijken uit naar nabijgelegen plaatsen als Heerenveen en Wolvega. Ook voor toeristen 

lijkt de plaats weinig uitnodigend te zijn. ‘Buitengewoon Noordwolde’ wil de fysieke 

knelpunten in het dorp aanpakken.  

De helft van dit deelproject is bekostigd met gelden vanuit de Aandachtsgebieden 

Stellingwerven. De andere 50% is gefinancierd vanuit het project ‘Energiek Noordwolde’.  

 

Projectdoel 

Door de fysieke (met name infrastructurele) knelpunten in het dorp aan te pakken, wil het dorp 

meer bezoekers trekken en zo ook de economie stimuleren. Een belangrijk onderdeel van het 

deelproject is de rol van de bevolking van Noordwolde. Het is de bedoeling dat zij meedenken 

en ook meewerken in de ontwikkeling en realisering van de plannen. Met deze doelstellingen 

moet het deelproject bijdragen aan een daling van de werkloosheid, stijging van het inkomen 

en bevorderen van de maatschappelijke participatie in Noordwolde.  

 

Uitvoering 

 Werkgroep 

In 2011 is de werkgroep Buitengewoon Noordwolde samengesteld. Deze bestaat uit ambte-

naren van de gemeente Weststellingwerf, Plaatselijk Belang, een jongerenvertegenwoordiger, 

de ondernemersvereniging en bureau HOSPER (landschapsarchitectuur en stedenbouw). De 

groep wordt gezien als een vertegenwoordiging van de samenleving in Noordwolde. De 

werkgroep startte in september 2011 met het in kaart brengen van de knelpunten van de 

infrastructuur in Noordwolde. Wat kan er verbeterd worden, en hoe? HOSPER deed hier 

onderzoek naar en presenteerde de resultaten aan de werkgroep. Binnen de werkgroep is hier 

vervolgens uitgebreid over gebrainstormd en een voorlopig plan opgesteld.  
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 Inloopdag bewoners 

Het plan dat de werkgroep opstelde is in maart 2012 gepresenteerd aan de bevolking van 

Noordwolde. De presentatie vond plaats in de vorm van een inloopdag. Gedurende een hele 

dag waren bewoners welkom om de plannen te komen bekijken en hun mening daarover te 

geven. Er is een maquette gepresenteerd met verschillende scenario’s van de invulling van de 

infrastructuur in Noordwolde. Ook hingen er fotocollages met verschillende scenario’s. Verder 

werden ook de ideeën van enkele bewoners en jeugd tussen de 11 en 15 jaar gepresenteerd 

in de vorm van tekeningen van hun ideale situatie in het dorp. Gedurende de dag liepen er vier 

mensen van de werkgroep rond die niet alleen de reacties van mensen noteerden, maar ook 

nieuwe visies en meningen verzamelden. Op deze inloopdag kwamen zo’n 600 mensen af. Dit 

was boven verwachting. Opvallend was dat alle lagen van de bevolking, jong en oud, lager en 

hoger opgeleiden, aanwezig waren. De inloopdag en de participatie van de bewoners is 

volgens een geïnterviewd lid van de werkgroep één van de belangrijkste fases van het 

deelproject geweest. Dit omdat het draagvlak en enthousiasme bij de bewoners creëerde en 

de maatschappelijke betrokkenheid in Noordwolde lijkt te hebben bevorderd. Vervolgens heeft 

de werkgroep haar plan aan de hand van de ideeën en suggesties van de bewoners aangepast. 

Dit is in januari 2013 opnieuw aan de bewoners voorgelegd. Tijdens deze tweede presentatie 

waren zo’n 250 mensen aanwezig en de plannen werden goed ontvangen. Het resultaat was 

een lijst met uit te voeren zaken.  

 

Resultaten 

Om de interesse en het vertrouwen van de bewoners te behouden wilde de projectgroep dat 

er spoedig een aantal (kleine) concrete veranderingen in de ruimte zichtbaar zouden zijn. Er 

zijn inderdaad enkele zogenaamde Quick wns behaald. Soms gingen die gepaard met grotere, 

al geplande werken. In de straat/wijk Haenepolle werd bijvoorbeeld door de gemeente nieuwe 

riolering aangelegd. Met het her bestraten werden er verkeersdrempels aangebracht waardoor 

er sindsdien minder sluipverkeer is. Een ander voorbeeld is het Vlechtmuseum dat door twee 

hoge bamboehagen weinig zichtbaar was en niet meer in verbinding met het dorp stond. 

Kinderen van de basisschool en jongerencentrum Toe B hebben gezamenlijk de bamboehagen 

verwijderd en nu is het Vlechtmuseum visueel toegankelijker geworden. Verder zijn er nog een 

aantal kleine zaken opgepakt. Er is een stijger aangelegd bij de visvijver voor rolstoelen, is er 

een rietkraag geplaatst bij de vijver en zijn er paaltjes verplaatst. Ook zijn er grotere, meer 

intensieve zaken uitgevoerd. De hoofdstraat, die auto’s door het dorp leidt op een manier 

waarop het weinig uitnodigend is om het dorp ook ín te gaan, is inmiddels 

tweerichtingsverkeer geworden en er zijn blauwe zones gekomen. Daarnaast wordt het verkeer 

afgeremd doordat auto’s moeten uitwijken voor tegemoetkomend verkeer in ‘uitwijkplekken’.  

Het grootste initiatief betreft de aanpak van het Manauplein. Het oude Manauplein is 

samengevoegd met een stuk braakliggend terrein wat ernaast lag en een oud pand dat op het 

plein stond. Met als resultaat één groot nieuw plein. “Het is nu een heel leuk plein geworden, 

waar ook de wekelijkse markt naartoe verhuisd is. De markt stond eerst in de Hellingstraat. 

Door de markt te verhuizen naar het Manauplein hebben we de verkeersproblemen in de 

Hellingstraat verholpen”, aldus een lid van de werkgroep Buitengewoon Noordwolde.  

Een derde initiatief waar veel aandacht naar uit is gegaan is de aanpak van de onoverzichtelijke 

kruising tussen het Vlechtmuseum en het winkelgebied. Terwijl de riolering is vervangen, is 

de kruising anders ingericht. Er is onder andere een plein gekomen met plantenbakken om de 

kruising overzichtelijker te maken en het museum meer te verbinden met het dorp. Of het 

toerisme is toegenomen door het deelproject is niet duidelijk. Er is hier helaas geen data over 

beschikbaar.  
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Het geïnterviewde lid van de werkgroep vertelt: “Of het toerisme nu al is toegenomen weet ik 

niet. Ik denk wel dat de uitstraling van het dorp veel aantrekkelijker is geworden, ook voor 

toeristen. De leegstand in het dorp moet nog wel verder worden opgevuld. En het is nu aan de 

bewoners en ondernemers om ervoor te zorgen dat er in Noordwolde en omgeving ook leuke 

dingen te doen zijn voor toeristen”.  

De werkgroep ziet als de grote kracht van Buitengewoon Noordwolde de samenwerking met 

en de inbreng van de bewoners: “De plannen zijn niet van hogerhand opgelegd, maar juist 

samen met bewoners vastgesteld. Ook de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoer van het 

deelproject heeft de maatschappelijke participatie bevorderd”. De betrokkenheid van de 

bewoners bevordert volgens het geïnterviewde lid van de werkgroep ook het draagvlak onder 

de inwoners. “Het geeft inwoners het vertrouwen dat er veel kan, dat het een prachtig dorp is. 

En dat we het met z’n allen moeten uitdragen”. De voorzitter van het plaatselijk belang 

omschrijft zijn trots in de Leeuwarder Courant van 22 januari 2016: “Er is hier geen rotte appel 

of kies meer te ontdekken. Dit dorp heeft enorm veel om trots op te zijn. Ik durf met droge 

ogen te stellen dat dit inmiddels met voorsprong het mooiste dorp van Weststellingwerf is.” 

Het is helaas niet bekend of er werklozen zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van 

het deelproject. Het is daarom niet duidelijk of het deelproject invloed heeft gehad op een 

daling van de werkloosheid en stijging van het inkomen. Na de aanpak van de binnenschil van 

Noordwolde binnen dit deelproject is tevens de buitenschil aangepakt. Meer informatie 

hierover is te vinden in de evaluatie van het deelproject ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’. 

De projectgroep Buitengewoon Noordwolde heeft zich ook met dit deelproject bezig 

gehouden. “Ook andere, nieuwe fysieke projecten zullen vast weer op ons af komen. We zijn 

nu bezig om de laatste zaken rondom de buitenschil af te ronden, maar ondertussen zijn we 

bezig nieuwe dingen te bedenken”, aldus de werkgroep.  

 

Evaluatie 

Het deelproject ‘Buitengewoon Noordwolde’ moet ervoor zorgen dat het dorp aantrekkelijker 

wordt om te bezoeken, in plaats van er alleen maar doorheen te rijden. De binnenschil van 

Noordwolde is flink op de schop gegaan, waardoor de uitstraling van het dorp is verbeterd. Of 

het toerisme hierdoor is toegenomen en de economie is gestimuleerd is echter niet duidelijk. 

Als vervolg wordt aanbevolen om de leegstand aan te pakken en meer toeristische activiteiten 

te organiseren zodat het dorp meer gaat bruisen. De maatschappelijke betrokkenheid van de 

bewoners met Noordwolde lijkt te zijn bevorderd door dit deelproject. Allereerst door de 

werkgroep met afgevaardigden vanuit het dorp, ten tweede door de goed bezochte inloopdag 

en ten derde door de betrokkenheid van de inwoners bij enkele Quick wiens, zoals het 

weghalen van de bamboehaag door kinderen en jongeren. Door de betrokkenheid van de 

bewoners is er input en ondersteuning van onderop gerealiseerd, wat goed aansluit bij de 

kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Bewoners zijn volgens betrokkenen 

ook meer trots op hun omgeving en hebben meer vertrouwen in de overheid gekregen. 

‘Buitengewoon Noordwolde’ kan daarom als een goede basis worden beschouwd voor het 

uitvoeren van meer sociale projecten in het dorp die meer toewerken naar economische 

ontwikkeling en betaald werk. Doordat er veel van onderop is gewerkt, heeft het deelproject 

ook duidelijk de integrale combinatie fysiek-sociaal gemaakt. Zowel fysiek als sociaal gezien 

is een neerwaartse spiraal doorbroken.  

In de opzet was de bedoeling om met dit deelproject de werkloosheid terug te dringen en het 

inkomen te doen toenemen door werkzoekenden mee te laten werken aan de ontwikkeling en 

realisering van de plannen. Helaas weten de diverse betrokkenen niet of dit ook is uitgevoerd.   
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2.2 Extra inzet schoolmaatschappelijk werk Vensterschool 

Noordwolde 

 

Looptijd 

2010 – 2014. 

 

Bronnen 

Voor de evaluatie van dit deelproject zijn de projectleider van de gemeente, de intern 

begeleider van de Vensterschool en de teamleider van het gebiedsteam Noordwolde 

geïnterviewd.  

 

Omschrijving 

De Vensterschool is de grootste basisschool in Noordwolde en telt ongeveer 280 leerlingen. 

Op de school zitten relatief veel kinderen met problemen, zoals gedragsproblemen, 

sociaaleconomische achterstandssituaties, met ouders in de schuldhulpverlening of 

gescheiden ouders. In het verleden verleenden de medewerkers van de school vaak hulp aan 

deze kinderen en gezinnen. Deze hulp was echter meestal niet school-georiënteerd. Om de 

school en haar medewerkers te ontlasten van hun zorgtaak en ervoor te zorgen dat zij zich 

weer primair op het onderwijs konden richten, is extra inzet van het schoolmaatschappelijk 

werk (SMW) gevraagd. 

 

Projectdoel 

Een officieel projectplan van de extra inzet schoolmaatschappelijk werk was niet beschikbaar 

voor de evaluatie. Wel zijn er al eerdere evaluaties over het SMW uitgevoerd. Hierin werden wel 

projectdoelen geformuleerd. Het gaat om de volgende doelen: 

 

 De school van haar zorgtaken ontlasten en zich weer primair op onderwijs laten richten. 

 De verbinding tussen school en de voorliggende zorgvoorzieningen verbeteren. 

 Adequate zorg aan leerling en/of het gezin bieden. 

 Signaleren en doorverwijzen. 

 

Het SMW moet vooral een laagdrempelige inloopvoorziening zijn voor leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Het is niet duidelijk of er op een bepaald aantal te helpen kinderen is ingezet. 

 

Uitvoering 

In 2010 is er op de Vensterschool een schoolmaatschappelijk werkster aangesteld. De inzet is 

360 uur per jaar voor een periode van vier jaar (tien uur per week). Van 2010 tot eind 2014 

was de SMW-er elke donderdag op de school te vinden en had ze er een eigen kantoor. 

De schoolmaatschappelijk werkster voert gesprekken met kinderen, ouders en eventueel 

andere zorgverleners op school, en waar nodig bij hen thuis. Ook heeft zij veel contact met 

directeur en leerkrachten. De betrokkenen proberen met elkaar naar een oplossing voor 

problemen te zoeken. De ingang is altijd het kind, maar naar aanleiding van een SMW-traject 

komen sommige ouders bij het Algemeen Maatschappelijk Werk terecht om meer aan hun 

eigen problemen te werken (zoals echtscheiding of rouwverwerking).  
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Niet alle problematiek van de kinderen komt bij het SMW terecht. Soms zijn de problemen niet 

school-gerelateerd, of zijn er leerlingen die bij andere instanties hulpverlening krijgen. 

Na beëindiging van het deelproject ‘Extra inzet schoolmaatschappelijk werk Vensterschool 

Noordwolde’ is de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk gewijzigd. Vanaf 2015 is 

het SMW opgenomen in het gebiedsteam van Noordwolde. Eén persoon in het gebiedsteam is 

gericht op Jeugd en neemt ook het onderdeel SMW op zich. Dit is niet dezelfde persoon als de 

persoon die voorheen op de Vensterschool actief was als SMW-er. De huidige SMW-er werkt 32 

uur per week en besteed een gedeelte daarvan aan het SMW. Het kantoor van het gebiedsteam 

is de uitvalsbasis van de SMW-er, ze heeft geen eigen kantoor meer op de Vensterschool. “Het 

gebiedsteam is gevestigd naast de Vensterschool, dus dat houdt de lijnen kort”, aldus de 

teamleider gebiedsteam Noordwolde. Helaas is de SMW-er sinds september 2015 veelal 

afwezig in verband met ziekte. De werkzaamheden worden momenteel opgevangen door de 

andere gebiedsteammedewerkers. De plannen zijn om het onderdeel SMW meer body te geven 

in het gebiedsteam en om de SMW-er weer voor één dag per week te huisvesten op de 

Vensterschool.  

 

Resultaten 

 Aantal bereikte leerlingen 

 

Figuur 1.15 Aantal bereikte leerlingen 

Jaar Aantal bereikte leerlingen 

2011 25 

2012 31 

2013 21 

2014 - 

2015 8 

2016 (t/m 8 maart) 16 

Bron: interview Vensterschool, interview gebiedsteam 

 

Tussen 2011 en 2013 heeft het SMW meer jongeren bereikt dan na 2015 (start SMW in 

gebiedsteam). Vooral in 2015 is er een flinke daling te zien in het aantal bereikte leerlingen. 

Het aantal leerlingen dat is ondersteund in de eerste maanden van 2016 is hoog. Helaas is het 

aantal bereikte leerlingen in 2014 niet bekend omdat de toenmalige SMW-er niet meer actief 

is en de resultaten niet bekend zijn bij de Vensterschool.  

 

 Van crisisgevallen naar preventie 

In de beginperiode van het SMW op de Vensterschool lag de nadruk vooral op het oplossen 

van crisisgevallen. Het accent is in de loop van het deelproject meer richting preventief beleid 

geschoven. Leerkrachten, leerlingen en ouders zochten sneller contact met het SMW, ook voor 

kleinere, preventieve vragen. Daardoor konden problemen eerder gesignaleerd worden.  

Dit kwam ook tot uiting door de toename van het aantal aanmeldingen van leerlingen uit de 

onderbouw. De verschuiving naar preventie en signalering was een belangrijk winstpunt, 

omdat hierdoor op een eerder moment actie ondernomen kon worden dan voordien 

gebruikelijk was. Mede door deze verschuiving kwam het SMW meer lichtere problematiek 

tegen.  
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Helaas is de verschuiving naar preventie en signalering niet doorgezet sinds het SMW is 

opgenomen in het gebiedsteam. “Ik heb het gevoel dat we nu niet meer preventief bezig zijn. 

Ik merk dat het erg lang duurt voordat dingen in gang worden gezet. Dit komt onder andere 

door protocollen (bijvoorbeeld rondom privacy) en het uitgebreide aanvraagformulier. Dit gaat 

ten koste van de kinderen/gezinnen. We zouden meer moeten denken in het belang van de 

kinderen”, aldus de intern begeleider van de Vensterschool. 

 

 Maatschappelijk werkster is vertrouwd gezicht op school 

Voor de start van het deelproject was er al contact tussen de Vensterschool en SMW. Door de 

intensivering van de inzet is de SMW-er een vertrouwd gezicht op school geworden. De 

aanwezigheid van SMW op school wordt als ‘heel vanzelfsprekend’ gezien door leerlingen, 

ouders en school. In het begin was de inzet van SMW vooral school-gestuurd. Gedurende het 

deelproject wisten ouders én leerlingen de SMW-er vaker zelf te vinden. Ouders en kinderen 

zijn gedurende het deelproject meer open geworden over hun contacten met het SMW. Het 

SMW kan het aantal aanvragen goed verwerken. Er zijn vooral na de vakanties en na de 

oudergesprekken (drie keer per jaar) pieken in de inzet van het SMW. Op dat soort momenten 

dreigt er wel een wachtlijst te ontstaan. 

Sinds de SMW-er vanuit het gebiedsteam werkt is het contact met de leerlingen en de school 

helaas minder intensief. Omdat de SMW-er door ziekte veel afwezig is vervangen andere 

gebiedsteammedewerkers de werkzaamheden, er is dus geen vast contactpersoon of 

vertrouwd gezicht. Volgens de intern begeleider van de Vensterschool is de minder 

persoonlijke en vertrouwde aanpak een probleem. “Het vertrouwen is er niet meer. Daarnaast 

speelt dat veel probleemgezinnen liever geen hulp van instanties willen, zoals het 

gebiedsteam”.  

 

 Hoger opgeleiden lastig te bereiken 

Ondanks dat de SMW-er gedurende het deelproject breed werd gedragen bij leerlingen, ouders 

en school, waren er nog steeds ouders die hulp weigerden. Opvallend was dat dit vooral hoger 

opgeleide ouders waren. Het SMW bood ook preventieve cursussen aan, bijvoorbeeld over 

opvoeden. Dit onderdeel verliep moeizaam. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 

mentaliteit in deze streek waar mensen het soms moeilijk vinden om problemen te erkennen 

en te delen met buitenstaanders. 

 

 Primair richten op onderwijs 

Mede door de inzet van de SMW-er heeft de school het predicaat ‘zeer zwakke school’ achter 

zich kunnen laten. Dit komt onder andere doordat zij zich weer primair op het onderwijs kon 

richten en de zorg door gespecialiseerde instanties verleend werd. De Vensterschool was dan 

ook zeer tevreden over de inzet van het SMW.  

Er is momenteel helaas geen sprake meer van de positieve uitwerking van het SMW: “Helaas 

kunnen we ons op dit moment minder goed op onderwijs toespitsen, omdat er momenteel 

weer meer maatschappelijk werk bij de school wordt neergelegd sinds de decentralisaties. Het 

huidige SMW ziet onze onderwijstaken breder dan voorheen. Daarnaast hebben we minder 

gezamenlijk overleg met het SMW, we stemmen minder zaken af”, vertelt de intern begeleider 

van de Vensterschool.  
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Evaluatie 

De inzet van de SMW-er heeft in de loop van het deelproject zijn vruchten afgeworpen. Het 

heeft de zorgtaken van de school en haar medewerkers verlicht, waardoor de school het 

predicaat ‘zeer zwakke school’ achter zich heeft kunnen laten. Het leerklimaat is verbeterd. 

Daarnaast heeft het SMW de problemen van leerlingen en ouders verlicht. Ouders en leerlingen 

wisten de SMW-er steeds sneller te vinden, waardoor leerlingen en ouders met problemen in 

een vroegtijdig stadium konden worden geholpen. Drie van de vier projectdoelen zijn daarmee 

behaald. Kijkend naar de algemene doelen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven kan 

gesteld worden dat de verbetering van het leerklimaat en het verlichten van de problemen van 

leerlingen en ouders een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. 

Hierdoor kan de werkloosheid afnemen en het gemiddelde inkomen toenemen. Ook de 

participatie wordt positief beïnvloed door vroegtijdig ingrijpen. Door preventie wordt 

complexe problematiek voorkomen, wat participatie op allerlei terreinen belemmert. 

Door het SMW sinds 2015 op te nemen in het gebiedsteam is de verbinding met de reguliere 

en voorliggende zorgvoorzieningen gerealiseerd, het vierde projectdoel van dit deelproject. 

Veel andere behaalde resultaten zijn door de transformatie echter teniet gedaan. De 

laagdrempelige verbinding met de school is minder aanwezig, de verschuiving naar preventie 

en signalering is niet doorgezet en de school kan zich minder goed op onderwijs toespitsen. 

De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk bij de afwezigheid van de SMW-er. Er is niet meer één 

vertrouwd gezicht. Ook de meer bureaucratische werkwijze van het SMW en de brug tussen de 

school en het SMW heeft een negatieve invloed. De aanbeveling is om meer stabiliteit te geven 

aan het SMW in het gebiedsteam, en het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om naar de 

SMW-er toe te stappen. “Zorg ervoor dat de SMW-er zichtbaar aanwezig is op school en 

investeer in een vertrouwensband met ouders en leerlingen”. Ook wordt aanbevolen om meer 

afstemming tussen de school en het SMW te organiseren zodat problemen sneller, 

doeltreffender en door de juiste persoon kunnen worden opgepakt. 
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2.3 Haalbaarheidsonderzoek Zorgcentrum Noordwolde 

 

Looptijd 

2010 – 2015. 

 

Bronnen 

Voor informatie over dit deelproject is de projectleider van de gemeente Weststellingwerf 

geïnterviewd, zijn beschikkingen en vaststellingen van de Provincie Fryslân doorgenomen en 

zijn de documenten ‘Business case Wonen met een plus in Noordwolde’ (mei 2015) en ‘Wonen 

met een plus in Noordwolde’ (januari 2016) van Zorggroep Liante geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Inwoners van Noordwolde wensen een zorgcentrum met 24-uurs zorg in Noordwolde, zodat 

zij in het eigen dorp kunnen blijven wonen als zij zorgbehoevend worden. Daarom is hiervoor 

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  

 

Projectdoel 

Doel is om een zorgcentrum tot stand te brengen. Het deelproject zou vooral de 

maatschappelijke participatie van ouderen kunnen stimuleren. Een ander doel is om in 

bescheiden mate bij te dragen aan het vergroten van de werkgelegenheid door het inzetten 

van leerwerkplaatsen voor jongeren en werklozen.  

 

Uitvoering 

Woningstichting Weststellingwerf (beoogd bouwer zorgcentrum) is in gesprek gegaan met 

zorgaanbieder Meriant (beoogd zorgaanbieder) voor de ontwikkeling van een zorgcentrum in 

Noordwolde. Samen hebben zij de haalbaarheid van een zorgcentrum in Noordwolde getoetst. 

Met name het risico van exploitatie op de lange termijn heeft Meriant doen besluiten om geen 

verdere stappen te zetten. Men name de leerwerkplaats zou een te grote kostenpost zijn.  

Hierna hebben Zorggroep Liante (zorgaanbieder) en Woon Friesland (eigenaar 

woonzorgcentrum Krommestede) de realisatie van een 24-uurs voorziening in het reeds 

bestaande multifunctioneel woonzorgcentrum Krommestede onderzocht. De gemeente geeft 

aan een grote regietaak te hebben vervuld bij het tot stand komen van het initiatief. Dit 

haalbaarheidsonderzoek heeft er toe geleid dat er met ingang van september 2015 24-uurs 

zorg wordt geboden in Krommestede. Krommestede beschikt over 50 woningen. In januari 

2016 maken 12 cliënten gebruik van de 24-uurs zorg in Krommestede. Er stonden op dat 

moment drie van de 50 woningen leeg, de verwachting was dat deze zich gaan vullen met 

huurders met een zorgvraag.  

Wens voor de komende periode is om het dorp meer binnen te halen in Krommestede, door 

bijvoorbeeld in Krommestede activiteiten te organiseren voor inwoners van Noordwolde. De 

eerste contacten hiervoor zijn gelegd. Ook is de wens om van Krommestede nog meer een 

wijkcentrum te maken op het gebied van welzijn en gezondheid.  
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Denk aan het aanbieden van thuiszorg en maaltijden aan inwoners van Noordwolde. Het 

komende jaar wordt de voorziening geëvalueerd om te onderzoeken of Krommestede 

uiteindelijk die voorziening is die het dorp nodig heeft.  

 

Resultaten 

Het haalbaarheidsonderzoek zorgcentrum Noordwolde heeft niet direct geleid tot een nieuw 

zorgcentrum, maar wel tot een ander resultaat dat aansluit bij de wensen van de inwoners, 

namelijk 24-uurs zorg in het bestaande woonzorgcentrum Krommestede.  

Het deelproject heeft een minimale bijdrage geleverd aan het vergroten van de 

werkgelegenheid. Bij het aantrekken van zorgpersoneel heeft Liante een voorkeursbeleid 

gehanteerd voor kandidaten die woonachtig zijn in Noordwolde. Bij het aantrekken van 

personeel heeft dat in ieder geval geleid tot de aanname van één medewerker uit het dorp. 

Helaas zijn er geen leerwerkplaatsen voor jongeren en werklozen in woonzorgcentrum 

Krommestede gerealiseerd.  

 

Evaluatie 

Doel van het deelproject was om een zorgcentrum tot stand te brengen. Hoewel er niet een 

nieuw zorgcentrum is gekomen, is er wel 24-uurs zorg gerealiseerd in een bestaand 

zorgcentrum. Mensen met een toenemende zorgvraag kunnen hierdoor in het dorp blijven 

wonen, wat de maatschappelijke participatie van deze ouderen stimuleert. Aansluitend op de 

decentralisaties wordt aanbevolen om tevens initiatieven te stimuleren die ervoor zorgen dat 

mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Het stimuleren en faciliteren van informele zorg 

is daar een belangrijk onderdeel van.  

De 50 woningen met 24-uurs zorg bieden momenteel voldoende capaciteit om de toenemende 

intensieve zorgvraag op te vangen. De druk op het zorgcentrum kan echter toenemen omdat 

Woonzorgcentrum De Menning in het nabijgelegen Wilhelminaoord gaat sluiten. Het wordt 

aanbevolen om te onderzoeken wat voor effect dit gaat hebben op de zorgvraag in 

Noordwolde.  

Helaas heeft het deelproject geen noemenswaardige bijdrage geleverd aan de 

werkgelegenheid in Noordwolde. Door het aanbieden van leerwerkplaatsen had het deelproject 

de werkgelegenheid veel meer kunnen versterken. De aanbeveling is om te onderzoeken of 

het alsnog mogelijk is leerwerkplaatsen te realiseren voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in samenwerking met Dienst in Bedrijf. Daarmee wordt ook het 

integrale aspect van het deelproject versterkt. Het kan het deelproject ook langduriger maken; 

het is op dit moment een kortlopend project geweest dat reeds is afgerond.  

Hoewel de gemeente een prominente regietaak heeft vervuld is het goed dat het initiatief voor 

het zorgcentrum van onderop is gekomen en dat de haalbaarheidsonderzoeken en de 

uitvoering van het deelproject ook van onderop zijn uitgevoerd. Dit sluit goed aan op de 

kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. 
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2.4 Inventarisatie en doorontwikkeling proeftuin zorg: de 

Vlechtwerker 

 

Looptijd 

2012 – 2014. 

 

Bronnen 

De evaluatie van dit deelproject is gebaseerd op interviews met de projectleider van de 

gemeente Weststellingwerf en een vlechtwerker. Ook zijn een presentatie van het programma 

Vlechtwerk en het onderzoek ‘Participatie in Noordwolde, onderzoek naar de economische en 

maatschappelijke participatie’ (Partoer, 2016) geraadpleegd. 

 

Omschrijving 

Vanwege de drie decentralisaties wilde de gemeente Weststellingwerf de keten Wonen, Welzijn 

en Zorg anders inrichten. In het kader van het initiatief ‘de proeftuin zorg’ is een integraal 

transformatieprogramma ontwikkeld: Vlechtwerf. Het voornaamste doel van Vlechtwerf is een 

effectief ondersteuningsaanbod bieden voor burgers. Hiermee nemen zij (samen) regie en 

verantwoordelijkheid. Aan Vlechtwerf zijn verschillende projecten gekoppeld. Eén hiervan is 

de Vlechtwerker, waar deze evaluatie op inzoomt.  

Een Vlechtwerker is een eerste aanspreekpunt voor inwoners die ondersteuning vragen of 

nodig hebben ten behoeve van wonen, welzijn of zorg. De Vlechtwerkers zijn er voor iedereen 

in Noordwolde, van nul tot 119 jaar. De vlechtwerker geeft ook ongevraagd advies en zet het 

traject van vraag tot aanbod in gang. Hij maakt een plan, coördineert en regelt en spreekt daar 

waar nodig partijen aan om mee te werken. Er wordt hierbij gebiedsgericht gedacht en minder 

vanuit bepaalde werkterreinen. 

 

Projectdoel 

Vanuit de centrale doelstelling van de Aandachtsgebieden Stellingwerven sluit de Vlechtwerker 

vooral aan bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie. De vlechtwerkers moeten 

ervoor zorgen dat de burger zoveel mogelijk regie kan houden. 

Ook moet het instellen van vlechtwerkers ertoe leiden dat vragen sneller in kaart worden 

gebracht, er sneller een juist en passend totaalaanbod gerealiseerd kan worden maar er ook 

minder onnodige zorg wordt geleverd. Een derde, voor de gemeente belangrijk doel is de 

besparing van één fte op haar Wmo-afdeling. Vertaald naar het dorp zelf zijn er ook resultaten 

te behalen. Door dichter op het systeem te zitten, niet alleen op gezinsniveau maar ook op 

straatniveau, wordt beoogd de sociale binding in het dorp te versterken. Dit vooral door de 

inzet van een opbouwwerker onder de Vlechtwerkers. 

 

Uitvoering 

 Organisatie 

De inzet van de Vlechtwerker is een samenwerking tussen de gemeente, Timpaan Welzijn 

Weststellingwerf en Thuiszorg De Friese Wouden. 
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 Start 

Na een bewonersbijeenkomst in het dorp waarin bewoners werden gevraagd om mee te 

denken over de functie van de Vlechtwerkers in het dorp zijn er op één juni 2013 drie 

Vlechtwerkers begonnen in Noordwolde (één verpleegkundige/Wmo-consulent, één 

jeugdwerker/opbouwwerker, één wijkverpleegkundige/AWBZ-expert). De vlechtwerkers 

kregen een eigen kantoor in het centrum en hebben in de beginperiode veel aandacht 

geschonken aan het verwerven van naamsbekendheid. Dit zowel onder burgers als onder de 

vele instellingen waar ze mee te maken hebben, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, 

zorgaanbieders, scholen, woningcorporatie, etc. De beginperiode was een pioniersfase zonder 

strak programma. Er is in deze periode veel geleerd over het systeem. Knelpunten die de 

vlechtwerkers tegenkwamen waren onder andere dat het snelle handelen niet vanzelfsprekend 

is door allerlei ambtelijke protocollen. Ook stuitten de vlechtwerkers op ‘heilige huisjes’, de 

gebieden waarop de vlechtwerkers opereren zijn ook de taakvelden van andere organisaties 

en dat botste. “Het heeft tijd gekost om andere keypartners goed te leren kennen, maar dit is 

uiteindelijk heel goed gelukt. Het gaat om de burger die iets nodig heeft. We hebben te maken 

met bezuinigingen, maar samen kunnen we dit opvangen. We hebben elkaar gewoon keihard 

nodig”, aldus de geïnterviewde vlechtwerker. De vlechtwerkers zijn gedurende het deelproject 

‘gecoacht on the job’. Het was hierbij vooral de bedoeling dat zij leren verbinding te leggen 

tussen wat zij tegenkomen in de praktijk en de vertaling daarvan naar beleid.  

 

 Eigen kracht 

Naast het realiseren van een goed en passend aanbod per klant heeft de vlechtwerker de taak 

om zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigen kracht van de burger en de mogelijkheden 

en faciliteiten die aanwezig zijn in het dorp. Burgers worden aangezet elkaar te helpen. Ook 

denkt de vlechtwerker meer vanuit wat werkt, vanuit de kantelingsgedachte. “We waren sterk 

gericht op papieren aanvragen: waar heeft u recht op? Maar we vragen ons onvoldoende af of 

dat wel echt helpt. Hier is de vlechtwerker wel op gericht. Het systeem wordt hierdoor veel 

persoonlijker”, aldus de projectleider gemeente Weststellingwerf. 

 

 Gebiedsteams 

Het deelproject duurde ongeveer anderhalf jaar. Ter voorbereiding op het gebiedsteam zijn er 

halverwege 2014 extra medewerkers toegevoegd aan het team (expertise: licht verstandelijke 

beperkingen, jeugd). Sinds één januari 2015 zijn er in de gehele gemeente Weststellingwerf 

vlechtwerkers opgenomen in de gebiedsteams. Ook in Noordwolde zijn de drie vlechtwerkers 

in het gebiedsteam opgenomen. De gebiedsteams in de gemeente opereren sinds 2015 onder 

de naam ‘Vlechtwerkers’ vanwege de bekendheid die de vlechtwerkers hadden verworven. 

 

Resultaten 

Door het deelproject met vlechtwerkers nam de gemeente Weststellingwerf een voorschot op 

de gebiedsteams. De vlechtwerkers hebben tijdens het anderhalf jaar dat het deelproject 

duurde veel kennis en kunde opgedaan, waarvan vervolgens dankbaar gebruik is gemaakt 

tijdens de vorming van de gebiedsteams in Weststellingwerf. “Vanuit onze ervaring wisten we 

bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om draagvlak te genereren en dat het van belang is om 

zoveel mogelijk expertise in het gebiedsteam op te nemen”, aldus de vlechtwerker.  
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De vlechtwerkers experimenteerden met een brede aanpak, waarbij zij naar meerdere 

leefgebieden kijken en ‘naast’ de mensen staan in plaats van erboven. “Dit betekende wel dat 

de vlechtwerkers integraal moesten werken en enorm moesten kunnen schakelen. Er kwamen 

bijvoorbeeld veel financiële hulpvragen. We merkten dat de expertise van de drie vlechtwerkers 

niet voldoende was. We hebben het gebiedsteam daarom breed opgebouwd, met veel 

expertise. Dus ook een financieel expert”, vertelt de projectleider van de gemeente 

Weststellingwerf. De projectleider licht verder toe: “Het deelproject met vlechtwerkers heeft de 

basis gelegd voor de wijze waarop de gemeente de decentralisaties zowel beleidsmatig 

(Jeugdwet, Wmo, Participatiewet) als uitvoerend (gebiedsteams) heeft vormgegeven. Het heeft 

de ogen geopend van veel betrokken professionals, heeft bijgedragen aan een andere mindset 

op het gebied van zorg en ondersteuning. De vlechtwerkers zijn aanjagers geweest in het 

nieuwe werken en denken. Ons credo is: verbind in gebiedsteams alle terreinen, werk 

integraal, ken je gebied, weet welke mensen er wonen, ga er op uit”.  

Het zogenaamde keukentafelgesprek deed zijn intrede. De geïnterviewde vlechtwerker vertelt: 

“Hierdoor houdt de burger zelf zoveel mogelijk de regie, kom je sneller bij de vraag achter de 

vraag. Ik weet zeker dat we daardoor ook een beter passend aanbod kunnen realiseren en 

minder onnodige zorg leveren”. Door de bewoners de regie te geven lijkt het erop dat het 

deelproject de maatschappelijke participatie van de inwoners van Noordwolde heeft versterkt. 

Er ligt echter nog een opgave voor het dorp als het gaat om ‘recht op zorg en ondersteuning’ 

naar ‘meer steunen op eigen mogelijkheden en kracht’. “Mensen zouden nog meer zelf 

verantwoordelijkheid kunnen nemen, maar het is niet meer dan logisch dat dit proces nog 

gaande is”, aldus de projectleider van de gemeente. 

Er is veel geïnvesteerd in de samenwerking met andere organisaties en bekendheid in het 

dorp. Volgens de diverse betrokkenen hebben de vlechtwerkers grote bekendheid in 

Noordwolde. Zowel professionele organisaties als bewoners weten de vlechtwerkers te vinden. 

Uit het onderzoek ‘Participatie in Noordwolde’ blijkt dat ongeveer driekwart van de bewoners 

wel eens heeft gehoord van de vlechtwerkers en 38% weet wat ze doen, 49% weet dat een 

beetje, 13% weet dat niet. Jongere leeftijdsgroepen zijn volgens het onderzoek minder bekend 

met de vlechtwerkers dan de oudere leeftijdsgroepen.  

De vlechtwerkers hebben volgens de betrokken partijen tevens invloed gehad op de sociale 

binding in het dorp. De geïnterviewde vlechtwerker laat weten dat de opbouwwerker onder de 

vlechtwerkers enorm heeft ingezet op de sociale binding en zij weet zeker dat de sociale 

binding in Noordwolde is versterkt. “Ik woon zelf in Noordwolde en zie dat er veel is veranderd. 

Er is meer zorgzaamheid en er is veel eigen initiatief. Het is een wereld van verschil. Ik zie dat 

het dorp groei doormaakt”. Dat de vlechtwerkers invloed hebben gehad op de sociale binding 

van het dorp staat buiten kijf. Doordat er ook andere projecten hebben ingezet op de sociale 

binding in het dorp (fysieke aanpassingen in het dorp, ‘t Buurthuus) is het echter lastig om 

exact aan te geven in welke mate de vlechtwerkers van invloed zijn geweest.  

De gewenste besparing op het gemeentelijke Wmo-loket van één fte is niet behaald. De 

gewenste besparing is volgens de projectleider van de gemeente achteraf te optimistisch 

geweest. De vlechtwerkers kunnen steeds meer hulpvragen verwerken, maar dit heeft nog niet 

tot een besparing geleid op het Wmo-loket. Dit is nog wel steeds een wens van de gemeente. 

“De brede aanpak van de vlechtwerkers kan voor efficiëntie zorgen, maar het zijn geen 

specialisten wat betreft wetgeving. Het heeft daarom nog niet tot een besparing geleid, dit is 

nog een proces waar we in zitten”, aldus de projectleider van de gemeente.  
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Evaluatie 

Door met de vlechtwerkers te experimenteren, was het deelproject een voorloper van de 

huidige gebiedsteams in Weststellingwerf. Dit is niet alleen positief geweest voor Noordwolde, 

maar ook voor de andere gebiedsteams in de gemeente, omdat de ervaringen zijn 

meegenomen in de opzet van alle gebiedsteams. Het is daarnaast positief dat het deelproject 

is voortgezet in een nieuwe vorm, de continuïteit van de vlechtwerkers is hiermee geborgd. 

De langdurige inzet van de vlechtwerkers sluit goed aan bij de kernwaarde van de pilot. Een 

aandachtspunt is dat de ervaringen met dit deelproject meer gedeeld hadden kunnen worden 

buiten de eigen gemeente, zodat het deelproject een grotere voorbeeldfunctie had kunnen 

vervullen. Er is bijvoorbeeld weinig opgedane kennis gedeeld met andere gemeenten, ook niet 

met de gemeente Ooststellingwerf.  

De vlechtwerkers hebben een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke participatie van de 

bewoners van Noordwolde door hen om te leren gaan met hun vragen, behoeftes of problemen 

en elkaar te helpen in deze situaties. Doordat de vlechtwerkers het keukentafelgesprek 

introduceerden vinden zij dat zij sneller de vraag achter de vraag kunnen traceren, een beter 

passend aanbod realiseren en minder onnodige zorg leveren. De positieve ervaringen van de 

vlechtwerkers bieden waardevolle informatie. Om deze ervaringen te kunnen benutten als 

sturingsinformatie of als onderlegger voor aanpassingen op inhoud, beleid en werkwijze is 

echter meer informatie nodig. Het wordt daarom aanbevolen de resultaten en ervaringen van 

de vlechtwerkers/de gebiedsteams nader te onderzoeken. Door de invloed op de 

maatschappelijke participatie van de inwoners en het werken van onderop via 

keukentafelgesprekken sluit dit deelproject goed aan bij de kernwaarden en doelen van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven.  

De vlechtwerkers hebben een goede samenwerking opgezet met andere keypartners en 

projecten die op dezelfde taakvelden opereren. Het integrale aspect van het deelproject komt 

hierdoor naar voren. De term ‘vlechtwerker’ heeft daarnaast grote bekendheid onder de 

inwoners van Noordwolde. Echter, maar 38% van de inwoners weet wat de vlechtwerkers doen 

en bij jongeren zijn de vlechtwerkers minder bekend dan bij ouderen. In aansluiting op het 

onderzoek ‘Participatie in Noordwolde’ wordt aanbevolen om de bekendheid van de 

werkzaamheden van de vlechtwerkers te vergroten, vooral bij jongeren.  

Volgens de geïnterviewde vlechtwerker heeft het deelproject, en dan voornamelijk de 

opbouwwerker, een bijdrage geleverd aan de sociale binding in het dorp. Doordat er ook 

andere projecten hebben ingezet op de sociale binding in het dorp (fysieke aanpassingen in 

het dorp, ‘t Buurthuus) is het echter lastig om exact aan te geven in welke mate de 

vlechtwerkers van invloed zijn geweest.  

De gewenste besparing op het Wmo-loket van de gemeente Weststellingwerf is niet 

gerealiseerd. De experimentele fase waarin de vlechtwerkers zaten bood echter nog niet 

voldoende stabiliteit om een besparing te kunnen realiseren. Het is positief dat de gemeente 

beseft dat het ambitieus was om binnen de looptijd van het deelproject een besparing te 

verwezenlijken. 
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2.5 Sociale ondersteuning onderhoud Woningstichting 

Weststellingwerf 

 

Looptijd 

2011 (niet opgestart). 

 

Bronnen 

Informatie over dit deelproject is afkomstig van een interview met de projectleider van de 

gemeente Weststellingwerf en een interview met een medewerker van de Woningstichting 

Weststellingwerf. Daarnaast zijn beschikkingen en vaststellingen van de Provincie Fryslân 

geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Het is de bedoeling de fysieke renovatie van huizenblokken van Woningstichting 

Weststellingwerf in Noordwolde te combineren met sociale ondersteuning in de wijk. Het gaat 

hierbij vooral om huurwoningen in de lagere prijsklassen, vaak bewoond door mensen met 

een lage sociaaleconomische status en sociale problematiek.  

Dit houdt in dat gedurende de periode van renovatie, de bewoners actief benaderd zullen 

worden voor cohesieversterkende activiteiten en ondersteuning. Opbouwwerkers (in dit geval 

vlechtwerkers) zullen bij bewoners langsgaan en anderzijds moeten bewoners de 

vlechtwerkers ook weten te vinden. 

 

Projectdoel 

De doelstelling van het deelproject is onduidelijk gebleven. Er is geen projectplan, alles wat 

bekend is over dit deelproject is afkomstig van mondelinge mededelingen. De zegsman van 

de gemeente benadrukt dat op de problemen of ondersteuningsvragen die uit de 

ontmoetingen tussen de Vlechtwerker en bewoner voortkomen gericht geanticipeerd zal 

moeten worden. Een specifiek doel van het deelproject is dan ook niet vastgesteld.  

 

Uitvoering 

De start van de renovatie van de huizen stond aanvankelijk voor 2013 gepland. De bedoeling 

was de renovatie van de woningen over een periode van drie jaar te laten plaatsvinden. Dit 

deelproject is echter niet opgestart en er is volgens de projectleider van de gemeente geen 

subsidie ingezet. Het deelproject is niet van de grond gekomen omdat er sprake was van 

cofinanciering tussen de Provincie en de woningstichting en de laatstgenoemde de 

financiering niet rond kreeg. De vlechtwerkers, met name de opbouwwerker, hebben de 

sociale ondersteuning in Noordwolde wel opgepakt, echter zonder connectie met een 

herstructureringsproject.  

In 2017 zal Woningstichting Weststellingwerf alsnog starten met herstructurering in 

Noordwolde. De woningstichting heeft onlangs overleg gevoerd met het kernteam en daar is 

het idee ontstaan om tijdens de herstructurering te koppelen aan sociale ondersteuning. “We 

hebben de intentie om een vlechtwerker uit te nodigen voor het eerste gesprek met bewoners 

van woningen waar herstructurering gaat plaatsvinden.  
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Het doel is om zicht te krijgen op wat er leeft en speelt bij de bewoners zodat we daar op in 

kunnen spelen”, aldus een medewerker van Woningstichting Weststellingwerf.  

 

Resultaten 

Omdat het deelproject niet is opgestart is er geen concreet resultaat te benoemen. 

 

Evaluatie 

Het deelproject is niet opgestart vanwege een tekort aan financiële middelen van de 

woningstichting. Het deelproject heeft er wel toe geleid dat het onderwerp momenteel weer 

op de agenda staat en dat de geplande herstructurering in 2017 waarschijnlijk wordt 

gekoppeld aan sociale ondersteuning door de vlechtwerkers. Dat dit kan worden opgepakt 

vanuit reeds bestaande voorzieningen (gebiedsteam, vlechtwerkers) en er dus geen 

deelproject voor nodig is, is een positieve ontwikkeling.  

Dat er in de opzet van dit deelproject een combinatie wordt gemaakt tussen een fysieke en 

sociale aanpak (onderhoud woningen en sociale ondersteuning) sluit goed aan bij de 

kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. De combinatie zou nog meer gemaakt 

kunnen worden door bewoners en/of werkzoekenden in te zetten bij de 

onderhoudswerkzaamheden.  
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2.6 Buurtsportwerk Weststellingwerf 

 

Looptijd 

2014 – heden. 

 

Bronnen 

De evaluatie van dit deelproject is gebaseerd op een interview met een Buurtsportcoach in de 

gemeente Weststellingwerf. Ook zijn de jaarverslagen 2014 en 2015 van het Buurtsportwerk 

en documenten met gerealiseerde activiteiten in Noordwolde geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Door het realiseren van beweegactiviteiten wil dit deelproject bereiken dat de inwoners meer 

gaan bewegen en actiever en gezonder gaan leven. Het deelproject heeft in het kader van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven vooral een relatie met de thema’s; maatschappelijke 

participatie en kinderen en jongeren. Ook richt het zich deels op het bevorderen van de 

recreatieve infrastructuur door het bieden van ondersteuning en advies over 

speelvoorzieningen en het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. 

 

Projectdoel 

Het deelproject heeft als doelstelling om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente 

Weststellingwerf in beweging te brengen en een gezondere leefstijl aan te leren. Ook wil het 

buurtsportwerk de inwoners actiever maken in de maatschappij en daarmee de participatie 

van de inwoners in Noordwolde e.o. vergroten. Hiervoor zijn vier subdoelen opgesteld: 

 

 Bevorderen kwaliteit bewegingsonderwijs op basisscholen. 

 Aanbod van naschoolse sport- en beweegactiviteiten gericht op jeugd stimuleren en 

versterken. 

 Ondersteunen en versterken van sportverenigingen en bevorderen samenwerking. 

 Initiëren sport- en beweegactiviteiten voor niet of minder actieve inwoners in de directe 

woonomgeving. 

 

Ook is er binnen deze subdoelen aandacht voor activiteiten gericht op gezondheid en andere 

leefstijlaspecten.  

 

Uitvoering 

Het deelproject is begin 2014 van start gegaan met twee buurtsportcoaches en medewerkers 

van Stichting Comperio, Timpaan Welzijn, AOC Terra, Linde College en de gemeente 

Weststellingwerf. In de eerste helft van 2014 is het uitvoeringsplan opgesteld en lag de nadruk 

op het leggen van contacten en het maken van verbindingen tussen onderwijs, sport en 

welzijn. De buurtsportcoaches werken samen met onder andere lokale sport- en 

beweegaanbieders, acht scholen in het gebied Noordwolde, 22 scholen in de hele gemeente 

en verschillende instellingen op het gebied van welzijn. Er is een stuurgroep die gezamenlijk 

op 11 september 2014 tijdens de kick-off een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. 

De coördinatie van de uitvoering is uitbesteed aan Sport Fryslân.  



136 | 

Het uitgangspunt is dat bij het sport- en beweegaanbod zoveel mogelijk wordt aangesloten 

op de behoeften van de inwoners en lokale initiatieven (bijvoorbeeld het Survival 

Zomerfestival, ’t Buurthuus en Noordwolde Bruist). Ook wordt er aangesloten bij landelijke 

initiatieven zoals de ‘Nationale sportweek’, de ‘Week van de opvoeding’, en de ‘Nationale 

buitenspeeldag’. In de uitvoering is veel samengewerkt met Timpaan Welzijn, De 

Vlechtwerkers, ’t Buurthuus, Kidsclub, Jongerenwerkers en andere lokale partners. 

Verder wordt er ondersteuning en advies gegeven over het beweegvriendelijk maken van de 

openbare ruimte. De bewoners worden hierin zelf nadrukkelijk betrokken. Het Buurtsportwerk 

wil zoveel mogelijk lokale initiatieven ondersteunen en helpen initiëren. Ook zien zij het als 

hun rol om er voor te zorgen dat bepaalde initiatieven een structureel vervolg krijgen.  

Sinds januari 2016 heeft het Buurtsportwerk 0,8 fte extra aan ondersteuning. Dit wil 

Buurtsportwerk vooral gaan inzetten op het activeren van inactieven en het ondersteunen van 

lokale sportverenigingen en het naschoolse aanbod.  

 

Resultaten 

In de afgelopen periode hebben er veel activiteiten plaatsgevonden voor verschillende 

doelgroepen. Het is niet mogelijk om alle activiteiten en het aantal deelnemers op te nemen 

in deze evaluatie. Voor het Buurtsportwerk is het belangrijk om vooral in te zetten op het 

bevorderen van de maatschappelijke participatie door middel van het organiseren van 

beweegactiviteiten. Acht scholen worden ondersteund bij het verbeteren van het 

bewegingsonderwijs. Sportverenigingen worden ondersteund bij hun vrijwilligersbeleid en het 

werven van nieuwe leden. De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ heeft voor de 

voetbalvereniging SV Olyphia al meerdere nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Ook zijn er voor 

verschillende lokale sportaanbieders clinics en kennismakingsactiviteiten georganiseerd (o.a. 

Sporttoer), om meer leden te werven en een sterker verenigingsleven neer te zetten.  

Het Buurtsportwerk helpt ook bij het ondersteunen en het toeleiden van gehandicapten en 

inactieven naar sport. Een voorbeeld hiervan is dat alle inwoners tussen de 65 en 80 jaar zijn 

uitgenodigd om mee te doen aan een fitheidstest met als resultaat dat zij een persoonlijk 

beweegadvies kregen. Ruim 110 inwoners uit Noordwolde en omgeving deden hieraan mee. 

Als vervolg konden ze deelnemen aan een sportkennismakingsprogramma voor senioren. Hier 

namen achttien senioren aan deel. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren bereikt het 

Buurtsportwerk ook een groep inactieven, die bijvoorbeeld niet zelf naar een sportclub gaan 

omdat ze zich daar niet thuis voelen of een sportclub niet kunnen betalen. Een initiatief dat 

ook een succes is gebleken en wat een structureel vervolg heeft gekregen is de wandelgroep 

‘Gezond Natuur Wandelen’ in Noordwolde met ongeveer 40 deelnemers waarbij het 

Buurtsportwerk een aantal inwoners heeft opgeleid tot zelfstandige ‘wandelbegeleiders’.  

Ook komen er steeds meer vragen van buurtbewoners over het beweegvriendelijk maken van 

de ruimte en de promotie en ondersteuning van lokale evenementen. Er wordt op deze manier 

dus ook veel van onderop gewerkt. De deelprojectorganisatie Lindewijk is ondersteund bij het 

‘Rondje Lindewijk’. Voorafgaand is door de het Buurtsportwerk de cursus ‘Loop je Fit!’ 

georganiseerd voor 45 beginnende hardlopers. Ook is er tijdens het evenement medewerking 

verleent en waren er meer dan 450 deelnemers. Er namen 220 kinderen deel aan de Kids run. 

Verder is er ondersteuning geboden aan bewoners voor de realisatie van speelvoorzieningen 

in Munnekeburen, Lindewijk, Meulepolle en Steggerda. Ook is het mogelijk geworden om een 

mobiele pannakooi te lenen.  
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Er is een overzicht van alle sport- en beweegactiviteiten die zijn georganiseerd, maar het 

ontbreekt nog aan cijfers die aantoonbaar laten zien dat de participatie onder verschillende 

doelgroepen is toegenomen. Er is hard gewerkt aan de doelstelling om zoveel mogelijk 

inwoners in beweging te brengen en een gezonde leefstijl aan te leren. De resultaten zijn 

helaas niet goed meetbaar doordat er niet een nulmeting heeft plaatsgevonden. Wel is er 

onderzocht of de jeugd meer is gaan deelnemen bij sportverenigingen, maar dit percentage 

is vrijwel gelijk gebleven. Wat wel nadrukkelijk te zien is, is dat er een breder aanbod van 

activiteiten is gerealiseerd en er meer samenwerking is ontstaan tussen de verschillende sport- 

en beweegaanbieders, scholen en het welzijnswerk.  

  

Evaluatie 

De doelstelling van het deelproject is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente 

Weststellingwerf in beweging te brengen en een gezondere leefstijl aan te leren. Er is hierbij 

in het kader van de doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingenwerven vooral ingezet 

op het bevorderen van de maatschappelijke participatie. Dit heeft het Buurtsportwerk gedaan 

door in te zetten op vier verschillende taakgebieden met als rode draad het organiseren van 

beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.  

Er is met name een groot bereik onder de doelgroep kinderen en jongeren doordat er veel 

activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met scholen. Ook is het positief dat er 

steeds meer wordt aangesloten bij lokale initiatieven die van onderop komen en hier worden 

de bewoners zelf ook nadrukkelijk bij betrokken.  

De resultaten van de georganiseerde activiteiten zijn niet direct meetbaar in cijfers, doordat 

er geen nulmeting is uitgevoerd. Hierdoor is er geen vergelijkingsmateriaal om te kunnen 

stellen dat de maatschappelijke participatie is toegenomen ten opzichte van andere jaren. Wel 

is er bij vele activiteiten een goede opkomst, wat aantoont dat er veel draagvlak is voor de 

activiteiten die worden georganiseerd. Het Buurtsportwerk wordt door verschillende partners 

steeds vaker gezien als een ‘spin in het web’ dat ervoor heeft gezorgd dat er meer 

samenwerking is ontstaan tussen de verschillende sport- en beweegaanbieders, de scholen en 

het welzijnswerk. Ook is er een goede samenwerking met andere projecten binnen de 

gemeente (Vlechtwerkers, stichting ‘t Buurthuus, het Zomerfestival, etc.) De verbinding met 

andere projecten zorgt ervoor dat samenhang wordt gestimuleerd en versnippering wordt 

voorkomen. Naast het vergroten van de maatschappelijke participatie, kan het beïnvloeden 

van de leefstijl en beweegcultuur ook een bijdrage leveren aan het doorbreken van armoede 

en sociale uitsluiting. 

Het Buurtsportwerk ziet geen belemmeringen om komende jaren door te gaan en hopen op 

een structureel vervolg. Dit is wel afhankelijk van diverse subsidies. De aanbeveling is om het 

aantal deelnemers per activiteit jaarlijks te gaan monitoren en te onderzoeken wat dit voor 

bijdrage levert aan de maatschappelijke participatie van de inwoners in Noordwolde.   
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2.7 Jeugdparticipatie: Vikingfestival 

 

Looptijd 

2013 – heden. 

 

Bronnen  

De evaluatie van dit deelproject is gebaseerd op informatie de projectgroep Zomerfestival 

Noordwolde en St. Noordwolde Bruist! en een gesprek met de vicevoorzitter van Plaatselijk 

belang De Eendracht. Ook is de verantwoording aan de gemeente Weststellingwerf van 2013 

geraadpleegd. 

 

Omschrijving 

Op 5,6 en 7 juli in 2013 werd in Noordwolde het eerste Vikingfestival georganiseerd. Het 

deelproject ‘Jeugdparticipatie - Vikingfestival’ probeerde jongeren meer bij Noordwolde te 

betrekken. Ook richt het zich op het versterken van de onderlinge contacten van de bewoners 

en hun betrokkenheid bij het dorp.  

De gemeente kwam met het idee de jongeren een actievere rol bij de organisatie van het 

Vikingfestival te geven. Vanuit de jongeren uit Noordwolde was er eerder al eens de vraag 

gekomen of ze een concert konden houden/organiseren. Kijkend naar de algemene 

doelstellingen binnen de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het deelproject zich vooral 

gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie. Het deelproject heeft 

betrekking op de thema’s ‘kinderen en jongeren’ en de ‘recreatieve infrastructuur’ in 

Noordwolde.  

 

Projectdoel 

Het Vikingfestival is georganiseerd om zowel inwoners meer bij hun dorp te betrekken, als 

toeristen naar het dorp en haar omgeving te trekken. De belangrijkste doelstelling was met 

name om de participatie van jongeren te verhogen en de jongeren nadrukkelijk te betrekken 

bij de organisatie en uitvoering van het festival. Verder heeft het deelproject ook als 

doelstelling om een bijdrage te leveren aan de educatie voor schoolkinderen, het toeristisch 

vermarkten van de streek rondom Noordwolde en het versterken van het midden-en 

kleinbedrijf in de toeristische sector.  

 

Uitvoering 

In de projectorganisatie werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de ondernemers-

vereniging, T&R-ondernemers, scholen, jongeren, dorpsbelang, het Nationaal Vlechtmuseum 

en vrijwilligers. Het bestuur van de organisatie bestond uit vier personen. Naast het bestuur 

en de vertegenwoordigers zijn er nog ruim 100 vrijwilligers actief geweest die zich hebben 

ingezet voor de realisatie van het festival. Sinds 2015 doet ook ‘Zuid Leeft!’ mee, een 

gezelschap jongeren uit Noordwolde-zuid dat de kinderactiviteiten tijdens het zomerfestival 

organiseert. Voor het Vikingfestival is uit het deelproject ‘Bestemming Noordwolde’ subsidie 

ingezet. Het betrekken van de jeugd was daarbij een uitdrukkelijke voorwaarde. De jongeren 

zijn vooral bereikt via het jongerencentrum To B. Zij zijn bij de organisatie van verschillende 

onderdelen van het programma betrokken geweest en konden eigen ideeën inbrengen.  
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Zij hebben het plan ingediend om een ‘Viking-survival’ te organiseren met aansluitend een 

feest. Dit plan hebben zij in samenspraak met Timpaan uitgewerkt en uitgevoerd.  

Het Vikingfestival is begin juli 2013 gehouden en ruim 100 ‘Vikingen’ bivakkeerden een 

weekend bij de Spokeplas. Er was in Noordwolde onder andere een Vikingtrouwerij, een 

eetfestijn en live muziek. Ook in 2014 en 2015 is er met ongeveer dezelfde groep jongeren 

een survival en zomerfestival georganiseerd. “Je kunt stellen dat het gelukt is om jongeren 

structureel aan het festival te binden. Naast al het enthousiasme onder jongeren, hebben alle 

vrijwilligers te kennen gegeven de samenwerking met elkaar zeer prettig te hebben ervaren”, 

aldus iemand uit de projectgroep van het Zomerfestival. De organisatie voor het festival in 

2016 is op dit moment in volle gang. Het zomerfestival genereert zelf nu ook inkomsten door 

stands te verhuren en advertentiegelden binnen te halen. 

 

Resultaten 

De resultaten gaan over het Vikingfestival dat in 2013 heeft plaatsgevonden. Deelname van 

jongeren aan de organisatie van het festival had een hoge prioriteit, maar ook het betrekken 

van inwoners bij het dorp en het aantrekken van toeristen. In de projectorganisatie waren de 

jongeren (13 – 23 jaar) vertegenwoordigd met drie personen. Aan het Vikingfestival hebben 

16 teams van vijf personen deelgenomen (grotendeels jongeren) en hebben er daarnaast nog 

38 vrijwilligers meegewerkt, allen in de leeftijdscategorie van 13- 23 jaar. 

Ook de leiding van de survival was in handen van drie jongeren. Het feest werd bezocht door 

102 jonge mensen. Op de middeleeuwse markt liepen 45 figuranten, waarvan 31 personen 

tussen de 13 en 23 jaar. Zij waren verkleed als figurant en hebben tussen 11:00 en 17:00 uur 

een rol vervuld op de markt. Verder hebben een drietal jongeren meegelopen in de 

beveiligingsrondes. Met name ’s avonds bij de Spokeplas om ervoor te zorgen dat er geen 

overlast zou plaatsvinden bij het Vikingkamp. Twee jongeren hebben een Viking-

voetbalwedstrijd voor pupillen georganiseerd en daarbij waren ook twee jongeren die hebben 

opgetreden als Cheerleaders. 

De lagere school heeft in 2013 en 2014 met alle leerlingen een bezoek gebracht aan het 

festival en de kinderen hebben daarvan zeker wat opgestoken, maar in de voorbereiding was 

hun aandeel minder dan waarop was gehoopt. De benaderde scholen uit de omgeving van 

Noordwolde hebben nauwelijks gehoor gegeven aan de uitnodiging om hun leerlingen te laten 

deelnemen aan de voorbereidingen.  

Het aantal jongeren dat het Vikingfestival bezocht heeft kan niet precies worden vastgesteld. 

Of het deelproject het toerisme in de streek rondom Noordwolde heeft versterkt is tevens niet 

duidelijk, omdat hier geen gegevens over beschikbaar zijn. De bezoekersaantallen waren de 

beste graadmeter voor de doelstelling om meer inwoners bij het dorp te betrekken en ook 

toeristen naar het dorp te trekken. In de afgelopen drie jaren is het gelukt om zeker 7500 

mensen naar Noordwolde te trekken door een leuk programma te bieden, maar ook door de 

goede samenwerking met de jeugd, andere vrijwilligers en het bedrijfsleven in het dorp. De 

organisatie had ook zichzelf als doel gesteld om voldoende financiën te vinden voor het 

bouwen van Vikingschepen voor het vervoer van bezoekers. Dit hadden ze graag in 

samenwerking met een school uit de regio willen realiseren, maar dit is niet gelukt.  
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Evaluatie 

Beschouwd vanuit de doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven wordt er vooral 

een bijdrage geleverd aan het verhogen van de maatschappelijke participatie in Noordwolde, 

gezien de grote groep (jonge) mensen die enthousiast meewerkt aan de realisatie van het 

festival elk jaar. Aan het doel om jongerenparticipatie te vergroten en veel jongeren bij het 

festival te betrekken is zeker voldaan. Niet alleen hebben veel jonge mensen meegewerkt aan 

de organisatie; velen hebben ook deelgenomen aan de activiteiten en/of het Vikingfestival 

bezocht. Door bewoners het festival te laten organiseren sluit dit deelproject goed aan op de 

werkwijze van onderop. De uiteindelijke participatie door scholen is wat minder goed uit de 

verf gekomen, maar daar wordt in het vervolg meer op ingezet.  

Het Vikingfestival is een succes te noemen doordat het veel bezocht is. Ook is het positief dat 

het festival nu zelfstandig voortgezet wordt en dat er ook zelf inkomsten worden gegenereerd. 

De subsidie heeft een boost gegeven voor verdere voortgang door de mensen zelf. 

Terugkijkend op de doelen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft het deelproject 

een goede bijdrage geleverd aan de maatschappelijke participatie van jongeren, maar ook van 

andere dorpsbewoners. Het van onderop werken en een gemeente die ideeën van inwoners 

faciliteert is hier ook goed geslaagd.  
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2.8 MFC ‘t Vlechtwerk 

 

Looptijd  

2013 – heden. 

 

Bronnen  

De evaluatie van MFC ‘t Vlechtwerk is gebaseerd op een interview met een beleidsmedewerker 

afdeling Kunst en Cultuur en de vicevoorzitter Plaatselijk Belang. Ook is het werk- en 

beleidsplan 2016-2020 van ´t Buurthuus geraadpleegd en een memo van het college B&W (16 

maart 2015) over het Nationaal Vlechtmuseum aan de gemeenteraad.  

 

Omschrijving 

In 2000 is het Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Vlechtwerk geopend. Verschillende sociaal-

culturele functies zijn toen in het centrum opgenomen. Het MFC moest de centrale plek in het 

dorp zijn waar mensen elkaar ontmoeten. De dorpshuisfunctie was echter niet goed van de 

grond gekomen en het MFC trok weinig bezoekers. Ook was er geen synergie tussen de 

gebruikers van het gebouw. Het deelproject MFC ’t Vlechtwerk is opgezet om het 

Multifunctioneel Centrum in Noordwolde nieuw leven in te blazen.  

Er zijn in het verleden verschillende ideeën verzameld over de nieuwe inrichting en gebruik 

van het MFC. Ook is nagegaan wat de redenen van het niet functioneren van het MFC waren. 

Hieruit is o.a. ‘Het vlekkenplan’ ontstaan en de notitie ‘Vlechten in Meervoud’. Voor de 

uitvoering van het plan is vanuit de Aandachtsgebieden Stellingwerven subsidie verkregen. 

Door extra financiering vanuit het project ‘Energiek Noordwolde’ is het mogelijk geworden om 

rigoureuze veranderingen aan te brengen. Vanuit de centrale doelstelling van de 

Aandachtsgebieden Stellingwerven richt dit deelproject zich op het vergroten van de 

maatschappelijke participatie: Het MFC moet voor bewoners een centrum zijn waar ze bij 

elkaar kunnen komen en aan bepaalde (verenigings)-activiteiten kunnen deelnemen.  

 

Projectdoel 

Doel van het deelproject is om het gebruik van het MFC ’t Vlechtwerk te verbeteren en het 

aantal bezoekers te laten toenemen. Ook wil het gebouw een meer regionale functie gaan 

bekleden door verschillende functies bij elkaar te brengen om versnippering van activiteiten 

te voorkomen. Het moet een goed functionerend gebouw worden dat wordt gezien als een 

laagdrempelige ontmoetings- en activiteitencentrum waar iedereen zich welkom voelt.  

 

Uitvoering 

Na intensief overleg met de verschillende partijen en het luisteren naar verschillende signalen 

vanuit de bewoners in Noordwolde, is naar voren gekomen dat er een grote verandering nodig 

was om bepaalde functies te optimaliseren. Een team van vrijwilligers heeft met de nieuwe 

stichting ‘Dorpscentrum ’t Buurthuus’ de buurthuisfunctie vormgegeven en de exploitatie van 

MFC ’t Vlechtwerk overgenomen. Vanaf één januari 2015 is het gebouw weer in beheer bij de 

Gemeente Weststellingwerf en is er geen commerciële exploitatie meer.  

 



144 | 

Binnen de plannen voor de herinrichting van MFC ‘t Vlechtwerk zijn de Wereldwinkel, de 

Bibliotheek en het Nationaal Vlechtmuseum benaderd met de vraag om te komen tot een 

gezamenlijke (her-)invulling van de culturele functie in het gebouw. Hiervoor was het rapport 

‘Vlechten in meervoud’ een belangrijke bouwsteen en de gemeente heeft hiervoor gesprekken 

geïnitieerd. De vorming als ‘cultureel cluster’ en de verbouwing is gestart in 2015. De drie 

zelfstandige stichtingen mochten zelf de inrichting bepalen. Het museum heeft te maken met 

dalende bezoekersaantallen en is naast de verbouwing ook bezig om een nieuwe inhoudelijke 

lijn uit te zetten om zich beter te positioneren en een duidelijke link te creëren met 

Noordwolde.  

Naast de buurthuisfunctie en de culturele functie heeft het MFC ’t Vlechtwerk nog twee 

functies. Sinds de herindeling biedt het MFC ruimte aan het Gebiedsteam (de Vlechtwerkers), 

Dienst in Bedrijf en Bureau Vrijwilligerswerk & Mantelzorg. Zij hebben een eigen ingang. 

Doordat het gebiedsteam is aangesloten heeft het gebouw nu dus ook een gemeentelijke 

functie gerealiseerd. Ook bezit het MFC ’t Vlechtwerk nog altijd een onderwijsfunctie door de 

aanwezigheid van de naastgelegen OBS de Vensterschool. 

 

Resultaten 

Stichting dorpscentrum ‘t Buurthuus ziet het jaar 2015 als aanloopfase waarin de organisatie 

wordt opgebouwd. één januari 2016 wordt gezien als startdatum van het deelproject en om 

die reden zijn er nog geen concrete resultaten die worden onderbouwd door cijfers. Wel is de 

verwachting dat het aantal bezoekers van ‘t Buurthuus is toegenomen en er zijn nu al een 

hoop positieve geluiden vanuit de inwoners van Noordwolde. De stichting zorgt er voor dat 

het passende ruimte biedt voor activiteiten die in verenigingsverband of anderszins worden 

ontwikkeld. Er zijn inmiddels al verschillende verenigingen in het gebouw die structureel 

verschillende activiteiten organiseren. Hiermee levert het een bijdrage aan de 

maatschappelijke-, sociaal-culturele- en educatieve ontwikkeling en het welzijn van de 

inwoners in Noordwolde. Ook zijn vanuit de stichting in samenwerking met bewoners al de 

nodige activiteiten georganiseerd, zoals de burendag waarbij honderden mensen even 

kwamen buurten in ’t Buurthuus. Ook zijn er al veel workshops georganiseerd en is het 

Alzheimer café naar Noordwolde gehaald. Daarnaast zijn er ruimere openingstijden en zijn er 

inloopochtenden voor een kop koffie en waar je ook terecht kunt met simpele vragen over 

bijvoorbeeld een computer. Ook is in ’t Buurthuis sinds kort het reparatiecafé te vinden.  

“Er zijn meerdere vrijwilligers actief die het Buurthuis draaiende houden. Zij exploiteren onder 

andere de horeca, maken ‘t Buurthuus schoon en verzorgen de communicatie. Dit wordt door 

iedereen heel erg gewaardeerd”, aldus iemand van het bestuur van Plaatselijk belang. 

De ontwikkeling van de culturele functie waarbij er een integrale ruimte moet ontstaan voor 

zowel het Nationaal Vlechtmuseum, de bibliotheek en de wereldwinkel had in het begin nog 

weinig voortgang. Na veelvuldig overleg met het bestuur van het Nationaal Vlechtmuseum 

bleek dat zij niet wilden aansluiten op de nieuwe visie voor het MFC. In verband hiermee 

hebben er uiteindelijk diverse directeurswisselingen plaatsgevonden. De verschillende partijen 

hebben uiteindelijk toch overeenstemming bereikt en na acht maanden verbouwing is het 

nieuwe ‘Cultuurcluster van Noordwolde’ sinds 24 juni 2016 weer open. De bibliotheek heeft 

nu de mogelijkheid om in plaats van drie dagen per week, elke dag van de week open te gaan. 

Ook de wereldwinkel profiteert van de ruimere openingstijden en de herinrichting van het 

gebouw.  

 

  



 

| 145  

Evaluatie 

Het deelproject MFC ’t Vlechtwerk heeft als doel om het gebruik van het gebouw te verbeteren 

en wil zich gaan profileren als laagdrempelige ontmoetingsplek en activiteitencentrum. Door 

het inzetten op vier duidelijke functies en een andere manier van exploitatie is te zien dat het 

gebruik van het gebouw is toegenomen en daarmee levert het een bijdrage aan de 

maatschappelijke participatie in het dorp. Door verschillende functies samen te brengen in 

één gebouw heeft het een meer regionale functie gekregen en zal het naar alle 

waarschijnlijkheid gemakkelijker bezoekers trekken. Ook is er meer samenwerking doordat 

het bevorderen van participatie nu een centraal agendapunt vormt.  

In dit deelproject is een duidelijke combinatie te zien van fysieke en sociale componenten. 

Door aanpassingen aan het gebouw lijkt het MFC op sociaal gebied (ontmoeting/participatie) 

meer voor de inwoners in Noordwolde te kunnen betekenen. Het is hierdoor een 

laagdrempelige ontmoetingsplek geworden waarbij je voor verschillende activiteiten in één 

gebouw terecht kunt. De combinatie tussen het fysieke en het sociale sluit goed aan op de 

kernwaarden van de Aandachtsgebieden Stellingwerven.  

De ruimere bezetting van o.a. ’t Buurthuus, maar ook bepaalde werkzaamheden in het 

‘Cultuurcluster’, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dat er veel inwoners vrijwilligerswerk 

doen in het MFC is ook een bijdrage aan de maatschappelijke participatie in het dorp. Ook laat 

dit zien dat er in dit deelproject veel van onderop is georganiseerd doordat de bewoners veel 

input hebben geleverd voor de verandering van het MFC. De ontwikkeling en realisatie van ’t 

Buurthuus is een mooi voorbeeld van eigen initiatief en kracht van de inwoners. Ook leveren 

de inwoners een grote bijdrage aan de uitvoer van de diverse functies. Alle ontwikkelingen 

moeten gaan bijdragen aan een betere identiteit van MFC ’t Vlechtwerk en zorgen voor meer 

bezoekers. Door extra gelden uit het project ‘Energiek Noordwolde’ is de snelle herindeling 

en verandering aan het pand mogelijk geworden. 
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2.9 Turven uit het Oosten 

 

Looptijd 

2012 – 2015. 

 

Omschrijving 

Het deelproject ‘Turven uit het Oosten’ richt zich op het meer zichtbaar en beleefbaar maken 

van de geschiedenis van het gebied en het landschap. Er zijn landschapselementen door het 

Dorpsarchief Noordwolde en andere betrokken deskundigen uit de lokale gemeenschap 

geselecteerd. Langs deze geselecteerde punten is een wandel- en fietsroute van ongeveer 18 

kilometer uitgezet, die start en eindigt bij het Nationaal Vlechtmuseum. De route gaat langs 

27 ‘points of interest’ waar op basis van historisch materiaal over Noordwolde en de directe 

omgeving een verhaal wordt verteld. Het deelproject ‘Turven uit het Oosten’ heeft in het kader 

van de Aandachtsgebieden Stellingwerven betrekking op de thema’s: verbeteren recreatieve 

infrastructuur en maatschappelijke participatie. 

 

Projectdoel 

Het deelproject is enerzijds nadrukkelijk gericht op het bevorderen van het toerisme en richt 

zich anderzijds ook op de bewoners van het gebied. Het streven is om door het zichtbaar 

maken van de geschiedenis de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving te 

vergroten. Dit zal de specifieke identiteit van het gebied versterken. Het toerisme wordt 

gestimuleerd door de recreatieve infrastructuur van Noordwolde te verbeteren.  

 

Uitvoering 

Het Nationaal Vlechtmuseum heeft de ontwikkeling van teksten en beeldmateriaal samen met 

Dorpsarchief Noordwolde verzorgd. In eerste instantie is geprobeerd om de informatie te 

digitaliseren en zichtbaar te maken doormiddel van QR codes die leiden naar een website die 

het verhaal van het landschap met foto’s en tekst vertelt. Begin 2013 is besloten om de 

informatie door middel van tablets (via GPS) beschikbaar te stellen en niet via QR-codes. Het 

museum kreeg begin 2013 het aanbod om met andere musea in de Provincie aan het 

deelproject ‘Cultureel zwErfgoed’ mee te doen. Het deelproject Cultureel ZwErfgoed biedt 

moderne en interactieve mogelijkheden voor omgevingseducatie met een tablet of 

smartphone routes te laten verkennen. Basis- en voortgezet onderwijs werken in dit 

deelproject samen met musea. Hier is het Vlechtmuseum mee gestart en zijn er tien tablets 

aangeschaft die aan belangstellenden meegegeven kunnen worden. Op die manier krijgen 

huurders van de tablet historisch materiaal te zien met betrekking tot de vervening van het 

gebied, de geologische en landschappelijke aspecten, de middeleeuwse geschiedenis en de 

rotanindustrie van Noordwolde. Het museum was zelf verantwoordelijk voor de (verdere) 

ontwikkeling van teksten en beeldmateriaal en de bijbehorende redactie voor de applicatie. 

“De implementatie en promotie van het deelproject is niet geslaagd”.  

Er bleek te weinig animo voor deze vorm van techniek”, aldus een vrijwilliger van het 

Vlechtmuseum. “Tablets in de zon is niet ideaal, laat staan in de regen”. Om die reden is er 

besloten om een boekwerk te maken met een kaart en uitleg die mensen kunnen ophalen bij 

het museum. Momenteel wordt er verder gekeken naar de promotionele mogelijkheden om de 

route ‘Turven uit het Oosten’ beter onder de aandacht van het publiek te brengen.  
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Er is afgeweken van het plan om het historisch materiaal alleen digitaal beschikbaar te stellen 

en er wordt op dit moment nagedacht om de route op een andere wijze te exploreren, 

bijvoorbeeld in de vorm van een boekje of door een app te ontwikkelen. Dit heeft als gevolg 

van de herinrichting van het Vlechtmuseum geen prioriteit gekregen.  

 

Resultaten 

Het deelproject zou vanaf 2014 operationeel moeten zijn, maar dit is niet gelukt. Er zijn geen 

cijfers over de bijdrage aan de toeristische sector of de betrokkenheid van bewoners bij dit 

deelproject. Wel zijn er in het begin enkele (inloop)bijeenkomsten geweest waarbij het 

deelproject besproken is met bewoners en hen gevraagd is om mee te denken. Vooral zij die 

historisch geïnteresseerd zijn, zoals vrijwilligers van Dorpsarchief Noordwolde zijn actief 

betrokken bij het deelproject. Het heeft in die zin dus weinig bijgedragen aan het verhogen 

van de maatschappelijke participatie van de inwoners in Noordwolde. 

 

Evaluatie 

Door het zichtbaar en beleefbaar maken van de lokale geschiedenis en het landschap kan er 

een impuls worden gegeven aan de toeristische ontwikkeling en de recreatieve infrastructuur 

van de streek. Dit is nog niet terug te zien in de resultaten. Daarnaast was het uitgangspunt 

van het deelproject de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en de 

geschiedenis daarvan vergroten. Dit zou invloed kunnen hebben op de maatschappelijke 

participatie, maar ook op dit gebied is nog geen bijdrage geleverd. 

Het deelproject ‘Turven uit het Oosten’ is nog niet volledig operationeel en dat heeft 

verschillende oorzaken gehad. Om dit deelproject alsnog te laten slagen is het nodig dat 

iemand zich hiervoor verantwoordelijk gaat voelen en dat het meer prioriteit gaat krijgen. Er 

is meer draagvlak nodig van verschillende partijen om het deelproject verder te kunnen 

brengen. Het plan is in eerste instantie onvoldoende doordacht vanuit het standpunt van de 

klant en daardoor niet geoperationaliseerd. De route ‘Turven uit het Oosten’ zal beter moeten 

worden geïmplementeerd en gepromoot.  

Om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten zal er meer van onderop moeten worden 

gewerkt. Bijvoorbeeld door samen met bewoners te bepalen wat er inhoudelijk wordt verteld 

in het boek of via digitale middelen. Een aanbeveling is om de verzamelde elementen en de 

geschiedenis van het gebied in ieder geval op papier beschikbaar te maken voor bewoners en 

toeristen. Het is zonde om deze waardevolle informatie niet verder te verspreiden. Hier ligt 

een duidelijke rol voor het Nationaal Vlechtmuseum, maar ook voor de inwoners van het 

gebied en de gemeente.  
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2.10 Verkenning buitenschil Noordwolde 

 

Looptijd  

2014 – heden.  

 

Bronnen  

De evaluatie van dit deelproject is gebaseerd op een interview met een beleidsmedewerker 

leefomgeving en de vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging en tevens kernteamlid 

‘Buitengewoon Noordwolde’. Ook is het visiedocument ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’ 

van Bureau Nieuwe Gracht gebruikt en zijn de beschikkingen van de Provincie Fryslân 

geraadpleegd.  

 

Omschrijving 

Voortbordurend op het deelproject ‘Bestemming Noordwolde’, dat de ‘binnenschil’ van 

Noordwolde heeft aangepakt, is in 2014 het deelproject ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’ 

opgestart. De ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’ richt zich op het Spokedamgebied en de 

schil rondom Noordwolde, kortom de ‘buitenschil’.  

Met het visiedocument van Bureau Nieuwe Gracht zijn de verschillende mogelijkheden van het 

Spokedamgebied verkend. Eén van de onderdelen was de heroriëntatie op speel-en 

sportgebied, met specifiek aandacht voor de veilige bereikbaarheid van de sportterreinen aan 

de Elsweg. Dit was noodzakelijk, omdat het niet duidelijk was of Staatsbosbeheer eigenaar van 

het gebied zou blijven en het interessant was om te kijken of het zinvol kon zijn om het 

Spokedamgebied te benutten voor nieuwe functies. Het visiedocument is besproken met de 

inwoners in Noordwolde en uiteindelijk heeft de werkgroep subsidie ontvangen uit de pot van 

de Aandachtsgebieden Stellingwerven om eerst een fietsverbinding aan te leggen met 

meeloopverlichting van Noordwolde naar de Spokeplas en de sportvelden aan de Elsweg.  

In het kader van het project ‘Energiek Noordwolde’ zijn er met extra subsidiegeld nog meer 

deelprojecten uit het rapport van de ‘Verkenning Buitenschil Noordwolde’ tot uitvoering 

gebracht. Onder andere zijn er extra wandelpaden en fietsverbindingen aangelegd om het 

recreatiegebied een impuls te geven. Zo is bijvoorbeeld de Dwarsvaartweg aangepakt voor 

verbinding met de Stelling (wijk) en het dorp. Dit wordt niet allemaal in deze projectevaluatie 

meegenomen omdat dit buiten de financiering van de Aandachtsgebieden Stellingwerven valt.  

 

Projectdoel 

Het deelproject ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’ had als doelstelling om de verbindingen, 

veiligheid en de kansen voor ontmoeting in Noordwolde te verbeteren. Het deelproject wil in 

het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven een bijdrage leveren aan het verhogen 

van de maatschappelijke participatie en het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in 

Noordwolde. 

 

Uitvoering 

Er is een bijeenkomst georganiseerd samen met bureau Nieuwegracht om de plannen te 

presenteren aan het dorp. De plannen werden tijdens deze bijeenkomst door zo’n 250 tot 300 

aanwezige inwoners goed ontvangen. Er is gestart met het verbeteren van de bereikbaarheid 

van het Spokedamgebied.  
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Om de veiligheid op de Elsweg en de bereikbaarheid van de sportvoorzieningen en het 

Spokedamgebied te verbeteren zijn er een aantal plannen in de ruimtelijke structuur van 

Noordwolde eerst verkend en later uitgevoerd in verschillende deelprojecten. Het verbeteren 

van de verlichting Elsweg en bereikbaarheid Spokedamgebied was daar één van.  

Voor het deelproject ‘aanleg fietsverbindingen met meeloopverlichting van Noordwolde naar 

Spokeplas en sportvelden aan de Elsweg moest er overeenstemming worden gezocht met 

Staatsbosbeheer, want zij bezit en beheert een groot deel van het Spokedamgebied. De Elsweg 

was een smalle weg midden door het Spokedamgebied, zonder fietspaden, met smalle, zachte 

bermen en beperkte verlichting. Bij dit deelproject waren zowel Staatsbosbeheer, de 

sportverenigingen, de gemeente en bewoners betrokken. Er was vanuit de bewoners en andere 

partijen nagenoeg geen weerstand voor de plannen. Staatsbosbeheer wilde niet teveel licht in 

het bos en hier kon rekening mee worden gehouden door het gebruik van 

‘meeloopverlichting’. Dit zijn relatief laaggeplaatste lampen die via een sensor reageren op 

een naderende fietser of wandelaar. Er is alleen licht als het nodig is, verder blijft het bos 

donker.  

 

Resultaten 

De verkeersveiligheid was met name bij sporters (vooral jeugd) die fietsen van en naar de 

sportvoorzieningen een probleem. Het resultaat is een verbetering van de fietsveiligheid op 

de Elsweg en tevens de bereikbaarheid van het Spokedamgebied en de sportvoorzieningen. Er 

is niet met cijfers aan te tonen of dit effect heeft gehad op de maatschappelijke participatie 

en een toename in het aantal deelnemers aan de activiteiten bij de sportverenigingen. Wel zijn 

er een hoop positieve geluiden vanuit de sportverenigingen en de bewoners en heeft het een 

bijdrage geleverd aan de verbetering van veiligheidsgevoelens en leefbaarheid in het gebied. 

Voor dit resultaat is gebruik gemaakt van een duurzame oplossing door de speciale 

‘meeloopverlichting’ te realiseren. Door meer wandelpaden en fietspaden te realiseren heeft 

het deelproject ook een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de recreatieve infrastructuur. 

Voor dorpsbewoners en toeristen is het nu aantrekkelijker om een bezoek te brengen aan het 

Spokedamgebied. 

De deelprojecten, gerealiseerd in het kader van ‘Verkenning buitenschil Noordwolde’, hebben 

een verfraaiing van het dorp opgeleverd. Het geeft inwoners vertrouwen dat er veel kan en dat 

het een prachtig dorp is wat we met z’n allen moeten uitdragen”, aldus de vertegenwoordiger 

van de ondernemersvereniging uit Noordwolde. Ook denkt hij dat het deeldeelproject een 

impuls is voor het aantrekken van toeristen.  

De Elsweg zelf is nog niet helemaal klaar. Er zal in het voorjaar 2016 nog een toplaag met 

rood asfalt worden aangebracht waardoor het beeld van een fietsstraat ontstaat. De 

deeldeelprojecten zijn gestart in 2014 en zitten nu in de afrondingsfase, maar nog niet alle 

ideeën uit de ‘Verkenning Buitenschil’ zijn uitgevoerd.  

 

Evaluatie 

Door een flinke investering in de fysieke ruimte is er een bijdrage geleverd aan de 

bereikbaarheid van de voorzieningen. Door een betere bereikbaarheid kan dit een bijdrage 

leveren aan de maatschappelijke participatie van de inwoners in Noordwolde. De inwoners 

kunnen nu de verschillende sportvoorzieningen en het recreatiegebied op een veilige en 

snellere manier bereiken. Dit heeft ook een positieve invloed gehad op de recreatieve 

infrastructuur van het gebied.  
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Er is niet ingezet op de meetbaarheid van de resultaten, en daarom valt niet te zeggen in 

hoeverre het een bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van de maatschappelijke 

participatie in Noordwolde. Er zijn wel bewoners en andere partijen betrokken bij de het 

bedenken van de plannen voor het gebied. Er was een grote betrokkenheid vanuit de 

sportverenigingen en er zijn een hoop enthousiaste geluiden vanuit de bewoners. Noordwolde 

heeft een mooier en verzorgder aanzien gekregen waardoor de inwoners weer trots kunnen 

zijn op hun dorp. 

Een aandachtspunt voor volgende deelprojecten is dat er nog meer van onderop gewerkt kan 

worden. “Doordat er al twee visiedocumenten lagen met projectideeën, is er te veel gekeken 

naar wat er uit die bestaande ideeën gerealiseerd kon worden en zijn er door de gemeente te 

veel eigen keuzes gemaakt. Dit is toch wel een gemiste kans”, Aldus een beleidsmedewerker 

Leefomgeving van de gemeente Weststellingwerf. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het 

de gemeente ontbrak aan tijd en dat er voor de extra financiering snel een voorstel voor de 

deelprojecten moest worden ingediend.  

De fysieke ingrepen die zijn gedaan hebben deels ook een sociale component, doordat de 

omgeving nu meer uitnodigt om gebruikt te maken van bepaalde voorzieningen en om in 

beweging te komen. Een aanbeveling is om de inwoners nog meer te betrekken bij de 

planvorming en uitvoering van de deelprojecten. 
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Bijlage 3 Matrix gemeente Ooststellingwerf 

De deelprojecten die in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn opgestart dienden in de gemeente Ooststellingwerf uitgevoerd 

te worden in relatie tot zes verschillende thema’s. Deze thema’s zijn; arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, wonen, leefsituatie 

van kinderen en jongeren, fysieke infrastructuur en de recreatieve infrastructuur. 

Figuur 1.16 Deelprojecten Ooststellingwerf 

Bron: Partoer 

  

Deelproject Looptijd Looptijd subsidie Thema     

   

Maatschappelijke 

participatie 

Arbeids- 

participatie Wonen 

Kinderen en 

jongeren 

Fysieke 

infrastructuur 

Uitbreiding dorpencoördinator 2010 - 2014 2010 - 2014 x  x  x 

Gezinscoach in multiproblem 

situaties 2012 - 2016 2010 - 2014    x  

Inzet NASB en 

buurtsportcoaches 2010 - heden 2010 - 2014 x   x  

Naschoolse activiteiten 2008 - heden 2010 - 2014 x   x  

Versteviging wijkteams 2010 - 2016 2010 - 2014 x    x 

Gebiedsgericht werken 2014 - heden 2014 - 2016 x     

Leefbaarheid Hooge en Lage 

Esch Oosterwolde e.o. 2014 - heden 2014 - 2016 x    x 

Leefbaarheid Weidemaad 

Oosterwolde e.o. 

Niet 

opgestart 2014 - 2016 x  x   

Participatie: investeren in sociaal 

kapitaal 2010 - 2014 2010 - 2014 x   x  

Buurtbemiddeling 2013 - heden 2014 - 2016 x  x   

Direct Werk 2013 - 2015 2014 - 2016  x    

Jeugd Haulerwijk 2014 - heden 2014 - 2016 x   x  

Meer voor Haulerwijk 2014 - heden ? x   x  

Preventielessen Ooststellingwerf 2015 - heden 2014 - 2016 x   x  

Voor de Wijk, door de Wijk 2012 - heden 2012 - 2014 x x x  x 

Werken en participeren in het 

Haerenkwartier en Oosterwolde-

Zuid 2012 - 2014 2014 - 2014 x x  x  
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Figuur 1.17 Doelen en kernwaarden deelprojecten Ooststellingwerf  

De volgende tabel laat zien op welke doelstellingen de focus lag in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Ook laat het zien of er 

in de deelprojecten van onderop is gewerkt en of er integraal is gewerkt met zowel sociale als fysieke componenten.   

Deelproject Doelstellingen   Kernwaarden  

 
Daling werkloosheid 

Stijging gemiddeld 

inkomen 

Verhogen 

participatie 
Van onderop Integraliteit 

Uitbreiding dorpencoördinator   x x x 

Gezinscoach in multiproblem 

situaties x x x   

Inzet NASB en buurtsportcoaches   x x  

Naschoolse activiteiten   x x  

Versteviging wijkteams   x x  

Gebiedsgericht werken      

Leefbaarheid Hooge en Lage Esch 

Oosterwolde e.o.   x x x 

Leefbaarheid Weidemaad 

Oosterwolde e.o.   x x x 

Participatie: investeren in sociaal 

kapitaal   x   

Buurtbemiddeling   x x  

Direct Werk x x x   

Jeugd Haulerwijk   x x  

Meer voor Haulerwijk   x x  

Preventielessen Ooststellingwerf   x   

Voor de Wijk, door de Wijk x x x x x 

Werken en participeren in het 

Haerenkwartier en Oosterwolde-

Zuid x x x   

Bron: Partoer 
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Bijlage 4 Matrix gemeente Weststellingwerf 

De deelprojecten die in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven zijn opgestart dienden in de gemeente Weststellingwerf uitgevoerd 

te worden in relatie tot zes verschillende thema’s. Deze thema’s zijn; arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie, wonen, leefsituatie 

van kinderen en jongeren, fysieke infrastructuur en de recreatieve infrastructuur. 

Figuur 1.18 Deelprojecten Weststellingwerf 

Bron: Partoer 

 

Deelproject Looptijd Looptijd subsidie Thema 

   

Maatschap-

pelijke 

participatie 

Arbeids-

participatie Wonen 

Kinderen en 

jongeren 

Fysieke 

infrastructuur 

Recreatieve 

infrastructuur 

Buitengewoon 

Noordwolde 2013 - heden 2012 - 2016 x    x  

Extra inzet 

schoolmaatschappelijk 

werk Vensterschool 

Noordwolde 

2010 - 2014 

 2010 - 2014 x   x   

Haalbaarheidsonderzoek 

Zorgcentrum Noordwolde 

2010 - 2015 

 2010 - 2014 x x x    

Inventarisatie en 

doorontwikkeling 

proeftuin zorg: de 

Vlechtwerker 2012 - 2014  2012 - 2014 x   x   

Sociale ondersteuning 

onderhoud 

Woningstichting 

Weststellingwerf 

Wordt opgestart 

in 2017 ? x  x  x  

Jeugdparticipatie: 

Buurtsportwerk  2014 - heden ? x   x  x 

Jeugdparticipatie: 

Vikingfestival 2013 - heden 2010 - 2014 x   x  x 

MFC ‘t Vlechtwerk 2013 - 2016 2012 - 2014 x    x  

Verkenning buitenschil 

Noordwolde 2014 - 2016 2014 - 2016 x    x x 

Turven uit het Oosten 2012 - 2015 2012 - 2014 x     x 
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De volgende tabel laat zien op welke doelstellingen de focus lag in het kader van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. Ook laat het zien of er 

in de deelprojecten van onderop is gewerkt en of er integraal is gewerkt met zowel sociale als fysieke componenten.   

Figuur 1.19 Doelen en kernwaarden deelprojecten Weststellingwerf 

Deelproject Doelstellingen Kernwaarden   

 Daling werkloosheid 

Stijging 

gemiddeld 

inkomen 

Verhogen 

participatie Van onderop  Integraliteit 

Buitengewoon Noordwolde   x x x 

Extra inzet schoolmaatschappelijk 

werk Vensterschool Noordwolde   x   

Haalbaarheidsonderzoek 

Zorgcentrum Noordwolde   x x  

Inventarisatie en doorontwikkeling 

proeftuin zorg: de Vlechtwerker   x x  

Sociale ondersteuning onderhoud 

Woningstichting Weststellingwerf   x  x 

Buurtsportwerk Weststellingwerf   x x x 

Jeugdparticipatie: Vikingfestival   x x  

MFC ‘t Vlechtwerk   x x x 

Verkenning buitenschil 

Noordwolde   x  x 

Turven uit het Oosten   x   

Bron: Partoer



 

| 157  

Bijlage 5 Bronnen 

Interviews Weststellingwerf 

 Annette Mencke, gemeente Weststellingwerf. 

 Cor Trompetter, gemeente Weststellingwerf. 

 Geja van Gunst, gebiedsteam Noordwolde. 

 Hans Breukel, gemeente Weststellingwerf. 

 Hasker de Jong, ondernemersvereniging, Jumbo Supermarkt. 

 Henk Bergsma, gemeente Weststellingwerf. 

 Inge Rundervoort, gemeente Weststellingwerf. 

 Ingeborg Massier, gemeente Weststellingwerf. 

 Jacco Landman, gemeente Weststellingwerf. 

 Jan Bekhof, Plaatselijk belang Noordwolde. 

 Marieke Koehoorn, Vensterschool. 

 Martin van Nieuwehoven, inwoner. 

 Peter Spoelstra, Woningstichting Weststellingwerf. 

 Rene Meijer, gemeente Weststellingwerf. 

 

Interviews Ooststellingwerf 

 Anne Hof, Plaatselijk belang Haulerwijk. 

 Annette Laurijsen, Actium Wonen. 

 Antje Fokkens, bewonerscommissie Haerenkwartier. 

 Carla Smit, De Friese Wouden. 

 Carolina Hart, Stichting Scala. 

 Daan van der Haer, gemeente Ooststellingwerf. 

 Danny Ruler, gemeente Ooststellingwerf. 

 Dirk Stadman, bewonerscommissie Oosterwolde Zuid. 

 Dolf van der Linden, bewonerscommissie Haerenkwartier. 

 Engbert van Esch, gemeente Ooststellingwerf. 

 Filip Bahlmann, gemeente Ooststellingwerf. 

 Floris Toeter, Stichting Scala. 

 Grietje Monsma, De Friese Wouden. 

 Hans Nijp, Woonfriesland. 

 Herma Hemmen, gemeente Ooststellingwerf. 

 Hillie Schaap, gemeente Ooststellingwerf. 

 Jan Tjassing, bewonerscommissie Oosterwolde Zuid. 

 Jenny Stuivenberg, Stichting Scala. 
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 Klaas Meester, Caparis. 

 Margreet Kamminga, Caparis. 

 Marita Logtenberg, De Friese Wouden. 

 Marjan de Groot, Actium Wonen. 

 Marten Tel, gemeente Ooststellingwerf. 

 Rene de Waal, gemeente Ooststellingwerf. 

 Sanne Hiemstra, gemeente Ooststellingwerf. 

 Truus Kuiper, Zorggroep Liante. 

 Tsjippy van Opstall, gemeente Ooststellingwerf. 

 Yvonne Wanink, gemeente Ooststellingwerf. 

 

Interviews Provincie Fryslân  

 Geart Benedictus.  

 Henk Rozema. 

 Jantsje van der Spoel. 

 Sietske Poepjes. 
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