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Voorwoord

Leeswijzer

In	dit	eerste	boekje,	uit	de	reeks	methodiekbeschrijving	Aandachtsgebieden	Stellingwerven,	
wordt	een	andere	aanpak	beschreven	van	aandachtsgebieden	met	een	lange	historie	in	
de	dorpen	Noordwolde	in	de	gemeente	Weststellingwerf	en	Oosterwolde	in	de	gemeente	
Ooststellingwerf.	Eerder	verscheen	in	deze	reeks	de	‘Nulmeting	in	de	Aandachtsgebieden	
Stellingwerven’.

De	vorderingen,	de	obstakels,	de	processen	die	deel	uitmaken	van	dit	project	Aandachts-
gebieden	Stellingwerven	worden	gevolgd	en	beschreven.	Dit	eerste	deel	beschrijft	vooral	
de	aanloop	van	het	project	tot	het	moment	dat	de	eerste	projecten	daadwerkelijk	in	
uitvoering	gaan.

Beschreven	wordt	de	lange	weg	die	nodig	is	in	de	zoektocht	naar	een	nieuwe	werkwijze,	
waarin	goede	ervaringen	uit	het	verleden	gemengd	worden	met	nieuwe	trends.	Beschreven	
wordt	wat	er	bij	komt	kijken	als	zoveel	verschillende	partijen,	culturen,	geschreven	en	
ongeschreven	regels,	met	elkaar	in	de	slag	gaan	om	een	degelijk	fundament	te	leggen	voor	
een	langdurige	samenwerking.	Daarin	benadrukken	we	dat	kritische	geluiden	niet	afdoen	
aan	het	respect	voor	allen	die	met	hart	en	ziel	hun	bijdrage	leveren.	
Het	doel	van	dit	verslag	dient	het	doorgeven	van	informatie	opdat	deze	ervaringen	bij	
kunnen	dragen	aan	soortgelijke	projecten.

U aangeboden ‘ter lering en de vermaeck’  
en vooral ter inspiratie.
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Voorwoord	Aandachtsgebieden

Voor	u	ligt	het	eerste	deel	van	de	methodiekbeschrijving	Aandachtsgebieden	Stellingwerven.	
Aanleiding	voor	Provinciale	Staten	was	de	landelijke	aanpak	‘Vogelaarwijken’	met	vooral	aandacht	
voor	mensen	in	regio’s,	dorpen	en	wijken	in	Fryslân	die	in	een	achterstandssituatie	verkeren.	 
De	Provincie	wil	samen	met	de	betrokken	gemeenten	een	onderscheidende	rol	spelen	in	dit	 
project.	In	2009	is	op	verzoek	van	de	Provinciale	Staten	een	onderzoek	gedaan	naar	de	leefbaar-
heid	in	wijken	en	dorpen	in	Fryslân.	Provinciale	Staten	hebben	
naar	aanleiding	van	het	onderzoek	de	intentie	uitgesproken	
een	veertien	jarig	project	Aandachtsgebieden	aan	te	gaan	
waarin	gezocht	wordt	naar	methoden	om	sociale	problema-
tiek,	ruimtelijke	problematiek	en	economische	problematiek	
zo	te	koppelen	dat	overerving	van	armoede	teniet	gedaan	
wordt.	Als	gebied	werd	gekozen	voor	de	Stellingwerven.	

Het	project	heeft	de	volgende	doelstellingen	meegekregen:
•	 	De	stijging	van	het	gemiddelde	inkomen	in	de	Stelling-

werven	is	in	zeven	jaar	twee	maal	zo	hoog	dan	de	stijging	 
van	het	provinciale	gemiddelde;

•	 	De	werkloosheid	in	de	Stellingwerven	daalt	in	zeven	jaar	 
naar	het	provinciale	gemiddelde;

•	 	De	participatie	van	de	inwoners	in	de	Stellingwerven	 
stijgt	naar	het	provinciale	gemiddelde.

Het	project	wordt	gedurende	die	periode	gemonitord	om	zo	zicht	te	houden	op	de	ontwikkelingen,	
om	tijdig	bij	te	kunnen	sturen	en	om	ook	inzichtelijk	te	maken	welke	effecten	de	gehanteerde	
methodieken	hebben.	Door	het	beschrijven	van	de	gehanteerde	methodieken	wordt	inzichtelijk	
gemaakt	wat	werkt	maar	ook	wat	minder	goed	werkt.	Het	levert	informatie	op	hoe	processen	
lopen,	hoe	burger	en	overheid	communiceren	en	het	nodigt	professionals	uit	om	er	ook	mee	aan	
de	slag	te	gaan.	Partoer	is	ingeschakeld	voor	inhoudelijke	procesondersteuning,	het	monitoren	
van	het	project	en	het	project	te	beschrijven.	In	dit	eerste	deel	is	vooral	de	zoektocht	van	 
gemeentelijke	en	provinciale	overheid	beschreven.	De	eerste	succesvolle	contacten	met	de	 
beide	dorpen	Noordwolde	en	Oosterwolde	en	de	start	van	de	eerste	projecten.	In	beide	gemeen-
ten	loopt	het	project	nu	volop	en	krijgt	de	dorps	en	wijkbewoner	steeds	meer	zeggenschap	in	
het	project.	Het	volgende	deel	beschrijft	de	resultaten	van	eerste	projecten	die	inmiddels	in	
beide	dorpen	lopen.	Ik	hoop	dat	deze	reeks	uitgaven	inspiratie	biedt	aan	andere	gemeenten	 
en	organisaties.
 
Gedeputeerde	Sietske	Poepjes





inleiding
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Inleiding

op dit moment verkeren we in de grootste 
maatschappelijke verandering binnen de 
wereld van welzijn, zorg en maatschappe-
lijke ondersteuning sinds de geleidelijke 
invoering van de verzorgings staat na de 
tweede Wereldoorlog. 
in de jaren vijftig is het denken over 
sociale achterstand veranderd; waar 
kerkelijke instellingen de functie hadden 
om te zorgen voor de zwakkeren werd nu 
ook vanuit de overheid beleid ontwikkeld 
over armoedebestrijding, gezondheids-
zorg en sociaal-economische ondersteuning 
en het begrip subsidie ontstond. 

De	kering	begon	in	de	jaren	90	van	de	
vorige	eeuw;	het	denken	over	de	rol	van	
de	overheid	in	de	wijze	waarop	zij	mensen	
ondersteuning	wil	bieden	veranderde	onder	
druk	van	de	kosten,	die	flink	opliepen.	
Inhoudelijk	ontstond	de	discussie	over	de	
verantwoordelijkheid	van	ieder	voor	het	
eigen	welzijn.	Door	het	nieuwe	markt-
denken	werden	de	welzijnsafdelingen	los	
gemaakt	van	de	gemeentelijke,	provinciale	
en	landelijke	instituten	en	de	moeizame	
tocht	naar	verzelfstandiging	van	Welzijns-
organisaties	was	begonnen.	Welzijn	werd	
een	marktsegment	en	de	afstand	tussen	
de	gemeentelijke	overheid	en	de	burgers	
op	dat	terrein	werd	groter;	professionals	
werden	een	extra	schakel	en	voerden	uit	
wat	de	overheid	had	ingekocht.	

Waar	eerst	sprake	was	van	een	samen-
hangende	visie	en	uitvoering	met	als	doel	
het	welzijn	van	de	inwoners,	ontstonden	
welzijnsproducten,	welzijnsprojecten	en	
welzijnsondernemingen.	Specialisaties	
veroorzaakten	veel	‘soorten’	hulp-	en	
dienstverlening;	zo	splitste	de	thuiszorg	
haar	diensten	in	verzorgen,	verpleging,	
ouder-	en	kindzorg	en	zorg	voor	ouderen.	

Uit deze ontWikkeling is het niet kerkelijke WelzijnsWerk 
ontstaan, dat door de jaren heen is Uitgegroeid tot een 
Uitgebreide sociale infrastrUctUUr die een belangrijke 
peiler is van de nederlandse samenleving.

Van	maatschappelijke	zekerheid	naar	maatschappelijke	participatie
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Daarnaast	was	er	Jeugdzorg,	gehandicaptenzorg,	maatschappelijk	werk,	vroeghulp	en	ook	
de	scholen	haalden	hulpverleners	naar	binnen	om	te	assisteren	bij	de	steeds	complexere	
vragen	en	taken	die	ze	kregen	toebedeeld.	En	dit	is	nog	maar	een	greep	uit	de	hulp-	en	
welzijnsbedrijven	die	ook	alsmaar	in	omvang	groeiden.	Welzijn	was	opgedeeld	in	onder-
delen,	er	werd	gestuurd	op	output	en	afgerekend	op	uren.	

Het	gevolg	van	deze	externalisering	van	welzijn	was	dat	
de	onderlinge	samenhang	in	beleid	en	uitvoering	steeds	 
schraler	werd.	Er	ontstond	versnippering	door	het	 
opknippen	van	doelen	en	middelen.	Bureaucratisering,	 
regelgeving,	toename	van	hulpvragen,	het	zorgde	 
alsmaar	voor	meer	werk,	meer	vraag	en	minder	samen-
werking.	Er	werden	projecten	in	het	leven	geroepen	 
om	die	losse	delen	weer	met	elkaar	te	verbinden	in	 
zogenaamde	ketens	en	andere	bindende	afspraken.	Maar	
de	concurrentie	in	welzijnsland	stond	haaks	op	het	 
overheidsbeleid	om	meer	samenwerking	te	ontwikkelen.	 
Er	ontstonden	uit	fusies	grote	welzijnsinstellingen,	maar	
ook	sociale	diensten	van	gemeenten	werden	gebundeld	
om	de	telkens	veranderende	regelgeving	en	eisen	om	
efficiënt	te	werken	het	hoofd	te	bieden.	 
De	zo	noodzakelijk	geachte	vormen	van	samenwerking	
kwamen	maar	moeizaam	en	vaak	ook	niet	tot	stand.	

Welzijn	werd	gedomineerd	door	verstrekkingen,	 
ingekochte	dienstverlening,	veel	loketten,	voor	 
iedere	doelgroep	een	apart	project	dat	meestal	een	 
korte	looptijd	had	en	dit	veroorzaakte	een	zogenaamd	 
‘projecten-carrousel’.	

‘	Voor	iedere	doelgroep	een	apart	project	dat	 

meestal	een	korte	looptijd	had,	dit	 

veroorzaakte	een	zogenaamde	projecten-carrousel’
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Inleiding

De	ervaren	politicus	Pieter	Winsemius	signaleerde	de	gaten	die	er	vielen.	Met	hem	pleitten	
steeds	meer	deskundigen	voor	een	gerichte	samenhangende	aanpak	die	minstens	tien	tot	
vijftien	jaar	de	tijd	mocht	krijgen.	Vanuit	deze	geluiden	ontstonden	nieuwe	zienswijzen.	

Daarnaast	werd	de	samenleving	niet	eenvoudiger,	maar	juist	complexer,	onder	andere	
door	de	verbetering	van	de	sociaal-economische	situatie	in	Europa	en	de	langere	levens-
verwachting.	Er	ontstond	een	politiek	debat	over	de	terugtrekking	van	de	overheid	uit	het	
welzijnsdomein	en	over	de	modernisering	van	ondersteuning	en	daarmee	deed	de	term	
‘participatie’	zijn	intrede.

Dit	leidde	tot	een	nieuwe	wet	die	rond	2007	is	ingevoerd,	de	Wet	maatschappelijke	onder-
steuning.	Deze	wet	vraagt	van	gemeenten	en	haar	burger	meer	eigen	verantwoordelijk-
heid,	maar	biedt	ook	meer	vrijheid	om	voorwaarden	te	scheppen	voor	‘meedoen	in/aan	de	
samenleving’.	Binnen	de	ontwikkeling	van	de	Wmo	ontstaan	inmiddels	veel	initiatieven	en	
experimenten	om	welzijn	weer	een	integraal	deel	van	de	sociale	infrastructuur	te	kunnen	
laten	worden.	Op	deze	wijze	wordt	welzijn	weer	dichter	bij	huis	gehaald,	maar	dat	wordt	
tevens	aangegrepen	om	het	budget	voor	welzijn	flink	te	verlagen.	

Dit	alles	veroorzaakt	een	eerste	aanzet	tot	‘welzijn	nieuwe	stijl’.
Het	blijkt	dat	participatie	niet	voor	elke	Nederlandse	burger	een	haalbare	kaart	is.	 
Er	blijven	groepen	mensen	in	de	samenleving	die	meer	of	minder	steun	en	hulp	nodig	 
hebben	in	hun	leven.	De	overstap	van	een	verzekeringsmaatschappij	en	verzorgingsstaat	
naar	participatiestaat	is	een	ingrijpende	verandering.	De	zekerheid	dat	er	altijd	hulp	is,	 
is	minder	zeker	geworden	en	aan	meer	voorwaarden	verbonden.	De	gemeentes	krijgen	 
de	verantwoordelijkheid	voor	de	vangnetfunctie. 
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‘	Dit	alles	veroorzaakt	 

een	eerste	aanzet	tot	

‘welzijn	nieuwe	stijl’	’.
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Inleiding

op de versnippering van de aanpak voor probleemgebieden kwam een antwoord van de  
minister van Wonen, Wijken en integratie ten tijde van het derde kabinet balkenende.  
minister vogelaar ontwikkelde beleid op landelijk niveau om zwakke wijken te transforme-
ren naar prachtwijken. deze aanpak, die bekend werd onder de naam ‘vogelaarwijken’  
was voor de staten van fryslân aanleiding nauwkeuriger te kijken naar regio’s, dorpen  
en wijken in fryslân. 

Aandachtspunt	daarbij	was	het	deel	van	de	bevolking	dat	in	een	achterstandssituatie	verkeert.	
Op	het	platteland	is	dat	minder	goed	zichtbaar;	het	kan	om	een	paar	huizen	of	een	straat	in	een	
dorp	gaan.	Op	verzoek	van	de	Staten	is	in	2009	onderzoek	gedaan	naar	de	leefbaarheid	in	wijken	
en	dorpen	in	Fryslân.	Daaruit	bleek	dat	er	ook	in	dorpen	wijken	zijn	die	voldeden	aan	de	criteria	
van	de	zogenaamde	Vogelaarwijken.

Deze	informatie	diende	als	input	voor	een	expertmeeting	over	Aandachtsregio’s.	

De	uitkomst	van	die	meeting	luidde	als	volgt:
1.		Fryslân	heeft	geen	grote	problemen	op	het	gebied	van	veiligheid,	maar	wel	knelpunten	op	 

sociaal	gebied.	Omdat	deze	nogal	verspreid	zijn	over	de	Provincie	vallen	gemeenten	vaak	buiten	
de	landelijke	normen	en	komen	ze	niet	in	aanmerking	voor	middelen	van	de	rijksoverheid.

2.		Een	integrale	aanpak	is	vereist.	Naast	het	aanpakken	van	fysieke	en	sociale	achterstanden	
moet	ook	met	nadruk	de	economische	ontwikkeling	worden	meegenomen.

3.		De	aanpak	moet	van	onder	op	gemaakt	en	uitgevoerd	worden.	
	 	Dat	betekent	dat	de	plannen	in	nauwe	samenwerking	met	de	bewoners	zelf	tot	stand	moeten	

komen,	waarbij	de	bewoners	ook	zelf	verantwoordelijkheid	dragen.
4.		Het	is	belangrijk	keuzes	te	maken	en	inzet	voor	langere	periode	na	te	streven	in	plaats	van	

overal	kortdurende	projecten.	Bundeling	van	die	verschillende	projecten	binnen	één	dorp	of	
wijk	is	essentieel.

Provinciale	Staten	van	Fryslân	in	actie
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Na	afweging	werden	twee	wijken	in	 
Oosterwolde	en	Noordwolde	als	dorp	 
aangewezen	als	Aandachtsgebieden	waar-
voor	langdurige	provinciale	ondersteuning	
beschikbaar	is	gesteld.

Voorwaarde	voor	deze	provinciale	onder-
steuning	is	een	intensieve	samenwerking	
tussen	Wonen,	Welzijn	en	Zorg,	bewoners	
en	overheden,	die	van	onder	op	georga-
niseerd	wordt.	Met	nadruk	is	gewezen	op	
de	noodzaak	om	´mensen	én	stenen´	te	
verbinden;	het	brede	spectrum	van	‘zacht	
en	hard’	dienen	onderdeel	uit	te	maken	 
van	hetzelfde	plan	van	aanpak.	

De	keuze	voor	juist	deze	twee	gebieden	is	
door	de	betrokken	gemeenten	gemaakt;	
beide	dorpen	hebben	te	maken	met	een	
lange	historie	van	overerfde	problematiek.	
Door	de	inspanning	te	bundelen	willen	alle	
betrokkenen	daar	een	definitieve	verande-
ring	in	bewerkstelligen.	Een	eigentijdse,	
maar	geen	geringe	uitdaging.	



1 | 
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Wat	Oosterwolde	wil

in twee wijken van oosterwolde speelt 
een problematiek die ´multiproblem´ 
genoemd mag worden. dat geldt voor de 
wijken haerenkwartier en oosterwolde 
zuid. de wijk ziet er goed uit, maar er  
is na de renovatie op sociale thema’s 
geen ondersteuning meer geboden en  
dat bleek een gemiste kans. 

De	wijk	Haerenkwartier	stond	al	op	de	
planning	voor	een	opknapbeurt	en	dat	is	
inmiddels	–	2011	–	afgerond;	deze	is	niet	zo	
ingrijpend	uitgevoerd	als	in	Oosterwolde	
Zuid.	Daar	heeft	de	wijk	echt	een	meta-
morfose	ondergaan.	Het	gaat	er	nu	om	 
om	die	meerwaarde	vast	te	houden	en	 
dat	zal	vooral	moeten	gebeuren	door	te	
werken	aan	de	sociale	infrastructuur	 
van	beide	wijken.	

Dezelfde	kenmerken	waren	zichtbaar:	 
lage	kwaliteit	van	de	huizen,	minimale	
inrichting	van	de	openbare	ruimte,	 
veel	verhuisbewegingen	(zogenaamde	
‘doorgangshuizen’),	relatief	grote	con-
centratie	van	probleemgezinnen	(al	dan	
niet	bekend	bij	de	afdeling	sociale	zaken),	
relatief	veel	drank-	en	drugsverslaving,	
huiselijk	geweld,	werkloosheid	en	overer-
ving	van	armoede.	Er	is	de	laatste	jaren	
door	de	gemeente	veel	geïnvesteerd	in	het	
woonklimaat.	
 
Kortom,	te	veel	op	één	hoop	gegooid.	 
Diverse	plaatsen	zijn	serieus	verbeterd.	
Echter	de	verbeteringen	moeten	geborgd	
worden	om	de	problematiek	zoals	be-
schreven	niet	opnieuw	de	kans	te	geven.	
Want	uit	de	nul-meting	blijkt	dat	de	twee	
dorpen	niet	alleen	‘slechter’	scoren	dan	de	
andere	dorpen	in	de	gemeente,	maar	ook	
onder	het	gemiddelde	in	Fryslân	zakken.	
Om	daarin	een	fundamentele	verandering	
tot	stand	te	brengen	is	het	betrekken	van	
de	inwoners	van	beide	wijken	bij	het	eigen	
leefklimaat	essentieel.

De	voorgeschiedenis
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Historisch	gezien	heeft	de	gemeente	Ooststelling-

werf	altijd	ingezet	op	lokale	oplossingen,	ook	op	

het	terrein	van	langdurige	hulp.	Dit	vanuit	de	 

overtuiging	dat	inwoners	recht	hebben	op	hulp	in	

hun	eigen	omgeving.	Met	betrekking	tot	zorg	en	

sociale	samenhang	is	behoefte	bij	de	gemeente	

om	aan	te	sluiten	bij	reeds	bewezen	methodieken	

en	instrumenten	in	plaats	van	het	optuigen	van	

steeds	nieuwe	projecten.

Visie
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De	neerwaartse	spiralen	moeten	gekeerd	 

worden.	Waarbij	aan	de	ene	kant	extra	 

aandacht	moet	zijn	voor	het	vergroten	van	de	

ontwikkelingskansen	van	kinderen	en	jongeren.	

En	aan	de	andere	kant	voor	het	stimuleren	en	

behouden	van	zelfredzaamheid	en	actief	 

burgerschap	van	inwoners.	Cruciaal	in	dit	 

proces	is	bewustwording	bij	zowel	bewoners,	

maatschappelijke	organisaties	als	de	gemeente	

van	belang.	De	kans	van	slagen	wordt	vergroot	

door	het	combineren	van	de	inzet	van	 

verschillende	partijen	met	hun	specifiek	 

expertise	(multi-disciplinaire	aanpak).	 

Essentieel	bij	dit	proces	is	burgerparticipatie	

en	invulling	geven	aan	de	regierol/trekkers	 

rol	door	de	gemeente.	

Missie

Wat	Oosterwolde	wil
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Aanpak	>	inhoud

Er	is	gekozen	om	te	investeren	in	het	 
versterken	van	de	positie	van	jongeren,	 
in	de	leefbaarheid	en	sociale	cohesie	in	
wijk	en	dorp.	

Gelet	op	het	voorgaande	wil	de	gemeente	
een	‘wrap	around’	aanpak	ontwikkelen.	
Een	aanpak	die	zich	kenmerkt	door	een	
proactieve,	outreachende	houding,	 
die	interesse	en	deelname	van	onder	op	
activeert.	

Deze	aanpak	uit	zich	onder	andere	in	
de	pilot	dorpencoördinator	en	de	aan	te	
trekken	gezinscoach.	Het	is	van	belang	dat	
deze	twee	professionals	een	verbindende	
rol	spelen	in	de	verschillende	initiatieven	in	
de	wijk	of	het	dorp.	Zij	zijn	de	spin	in	het	
web.	Daarnaast	wil	de	gemeente	inhoud	
geven	aan	het	fenomeen	‘maatschappelijk	
verbinden’.	En	wel	door	samen	met	andere	
partijen	(woningstichtingen,	banken	en	
werkgevers)	een	inspanningsverplichting	
aan	te	gaan	om	gewenste	maatschappelijke	
effecten	te	bereiken.	Dat	vraagt	voortdu-
rende	aandacht	voor	een	verregaande	vorm	
van	integraal	werken.

Aanpak	>	vorm

Tussen	de	Provincie	en	de	gemeente	 
is	de	afspraak	dat	in	Ooststellingwerf	 
geëxperimenteerd	wordt	met	een	nieuwe	
losse	structuur	van	werken	tussen	 
verschillende	disciplines.

Er	is	een	voornemen	om	werkgroepen	te	
vormen	rond	de	thema´s	Wonen,	Werken	 
en	Participatie,	met	als	onderdelen	 
Jongeren,	Fysieke	infrastructuur	en	de	
Recreatieve	Sector.
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vanuit het verleden van de veenkoloniën 
heerst er van oudsher een armoede- 
cultuur in het dorp. daarnaast is noord-
wolde buiten de koepel van kleine  
dorpen geraakt, waardoor het dorp  
nergens bij hoorde. “er heerst een  
stemming van ‘claimen’ en slachtoffer-
schap”, was een uitspraak van een  
voormalige bewoner. 

In	de	jaren	zeventig	is	het	dorp	Noord-
wolde	in	economisch	zwaar	weer	terecht	
gekomen.	Door	de	teloorgang	van	de	
vlechtindustrie	verloor	50%	van	de	beroeps-
bevolking	haar	werk.	Vrijwel	tegelijkertijd	
zijn	de	twee	scholen	voor	middelbaar	
onderwijs	uit	het	dorp	verdwenen.	Vertrek	
van	een	deel	van	de	eigen	bevolking,	hoge	
werkloosheid	en	een	aanvulling	van	de	
woningleegstand	door	deels	sociaal	zwakke	
gezinnen,	die	nauwelijks	binding	hebben	
met	het	dorp,	hebben	er	toe	geleid	dat	
er	naast	economische	problemen	ook	een	
sociaal	probleem	is	ontstaan.	
Omstreeks	2000	is	met	het	MFC	Het	Vlecht-
werk,	het	daarin	gevestigde	Vlechtmuseum	
en	de	Vensterschool,	een	belangrijke	stap	
gezet	om	het	proces	van	achteruitgang	
te	keren.	Door	deze	investering	hebben	
onderwijs	en	verenigingsleven	een	impuls	
gekregen.	Daarna	is	de	Noord-Zuidas	(de	
gedempte	vaart)	van	het	dorp	gereconstru-
eerd	en	is	met	de	invulling	van	het	Krediet	
terrein,	waar	het	transportbedrijf	Jan	
Krediet	eens	was	gevestigd,	een	succesvol	
wonen-werken	locatie	tot	stand	gebracht.	
Tot	een	ommekeer	in	het	dorp	heeft	dit	
echter	niet	geleid.	

De	gemeenteraad	heeft	in	de	begroting	
2009	(en	vier	jaar	verder)	middelen	ter	 
beschikking	gesteld,	waarbij	zij	reageer-
de op het verontrustende signaal van het 
netwerk	integrale	veiligheid	‘Bolero’,	dat	
aangaf	dat	er	meerdere	gezinnen	in	Noord-
wolde	te	kampen	hebben	met	meervoudige	
problematiek.	De	gemeente	Weststelling-
werf	heeft	de	afgelopen	jaren,	veelal	in	
nauwe	samenwerking	met	de	inwoners	
van	Noordwolde,	de	nodige	initiatieven	
ontplooid	om	de	sociale	en	economische	
situatie	en	de	bestaande	problemen	aan	 
te	pakken.	

De	voorgeschiedenis

Bestemming	Noordwolde
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Er	is	een	langdurige	aanpak	gewenst,	gericht	op	

zelforganisatie.	Daarbij	is	het	de	kunst	om	niet	

een	veelheid	van	initiatieven	en	projecten	over	

het	dorp	uit	te	storten.	Doseren	is	van	belang	

om	een	gestage	verbetering	op	gang	te	brengen.	

Het	overvoeren	van	interventies	heeft	een	hoog	

afbreukrisico.	Een	en	ander	vraagt	een	integrale	

benadering	waarbij	systeemdenken	van	belang	is.	

Visie
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De	gemeente	Weststellingwerf	heeft	zich	al	

meerdere	jaren	ingezet	om	kwaliteitsimpulsen	

te	geven	daar	waar	het	gaat	om	economie,	 

onderwijs,	recreatie	en	sociale	thema’s.	 

Doel	is	om	met	inzet	van	extra	middelen,	zowel	

financieel	als	faciliterend,	de	leefbaarheid	van	

het dorp te vergroten en de randvoorwaarden te 

scheppen	voor	een	goed	toekomstperspectief.	

Er	wordt	ingezet	op	Wonen,	Werken	en	Partici-

patie,	Jeugd	en	gezin,	Fysieke	infrastructuur	en	

de	Recreatieve	sector.	Daarin	dient	te	worden	

bekeken	waar	met	provinciale	steun	de	lokale	

en	gemeentelijke	initiatieven	versterkt	kunnen	

worden	en	dat	zo	vorm	te	geven	dat	het	uitge-

werkt	wordt	langs	de	aanpak	‘Van	Onder	Op’.

Missie

Bestemming	Noordwolde
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Aanpak	>	Inhoud

De	aanpak	dient	enerzijds	gericht	te	zijn	
op	zowel	de	fysieke	en	technische	omstan-
digheden	van	het	dorp	(het	winkelbestand,	
recreatieve	voorzieningen,	werkgelegen-
heid	en	bijvoorbeeld	onderwijs)	als	op	het	
beïnvloeden	van	gedrag.	

Een	belangrijke	deel	van	de	problematiek	
in	het	dorp	wordt	veroorzaakt	door	onge-
veer	40	huishoudens.	Vanuit	de	afdelingen	
werk,	inkomen	en	welzijn,	onderwijs	en	
sport	zal,	samen	met	het	sociale	team,	een	
plan	opgesteld	worden	om	de	positie	van	
deze	huishoudens	te	veranderen.	Dit	vraagt	
zowel	om	een	langdurige	inspanning	als	 
integrale	werkwijze.	Daartoe	wordt	een	
plan	opgesteld	door	gemeente,	Provincie	
en	het	dorp	zelf,	waarin	de	vijf	thema’s	
worden	beschreven.

Aanpak	>	vorm

In	Weststellingwerf	zal	met	een	stevige	
vaststaande	structuur	tussen	Provincie	en	
gemeente	worden	gewerkt;	de	afspraken	
zijn	vastgelegd	in	de	intentieverklaring	
(tussen	Provincie	en	gemeente)	en	uitge-
werkt	in	projectplannen	met	alle	stake-
holders,	waarbij	betrokkenheid	van	het	
dorp	cruciaal	is.

In	een	bijeenkomst	van	de	Kerngroep	heeft	
het	project	de	naam	van	‘Bestemming	
Noordwolde’	gekregen.
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InleidingSpelers	in	de	samenwerking

er zijn verschillende spelers in het 
project aandachtsgebieden in de stelling-
werven. hierbij een korte introductie en 
een impressie van hun ervaringen in deze 
aanloopfase.

De	inwoners,	burgers,	de	dorpsbewoners

Hoewel	zij	in	dit	eerste	deel	nog	niet	echt	uit	de	verf	komen,	draait	het	wel	allemaal	om	hen.	
Het	project	is	gericht	op	het	ingrijpend	verbeteren	van	het	toekomstperspectief	van	de	in-
woners.	Zowel	op	het	terrein	van	welbevinden,	de	sociaal	economische	positie	als	ook	op	het	
gebied	van	huisvesting	en	de	harde	infrastructuur,	dient	het	leven	en	leefgebied	van	de	inwoners	
er	flink	op	vooruit	te	gaan.	Deze	opdracht	wordt	niet	ingegeven	vanuit	de	overheden,	maar	juist	
van	onder	op.		

Stap	voor	stap	en	in	een	aaneenschakeling	van	deelprojecten	worden	de	bewoners	van	de	wijken	
in	de	dorpen	eigenaar	van	het	meerjarenplan	dat	bouwt	aan	goede	toekomst	mogelijkheden	van	
de	inwoners.
In	zowel	Noordwolde	als	Oosterwolde	zijn	door	de	gemeenten	en	de	Provincie	eerst	een	funda-
ment	gelegd	voor	het	project.	Daarmee	is	er	een	basis	om	met	bewoners	in	gesprek	te	gaan.	 
In	beide	dorpen	wordt	inmiddels	nauw	met	de	bewoners	overlegd	en	gewerkt	aan	het	verbeteren	
van	de	eigen	leefomgeving,	het	verbeteren	van	de	kansen	voor	de	eigen	jeugd	en	jongeren.	
Langzaam	maar	zeker	en	in	elk	dorp	op	een	eigen	manier	nemen	de	inwoners	de	regie	in	 
eigen	hand.

De	beginsituatie	is	in	beide	dorpen	vastgelegd,	vergeleken	met	beide	gemeenten	en	met	 
Provincie	Fryslân.	Daarmee	is	ook	zichtbaar	waar	de	uitdagingen	liggen	voor	bewoners.	 
De	nulmeting	wordt	ook	gebruikt	bij	het	‘meten’	van	de	voortgang	van	het	project.
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Wat	is	een	procesondersteuner?

“Ik	fungeer	als	een	soort	´smeermiddel´	tussen	de	geledingen.	Het	be-
langrijkste	is	de	grote	lijnen	in	de	gaten	te	houden,	zorgen	dat	de	´zachte	
kant´	of	de	´mens-kant´	in	de	processen	gewaarborgd	is,	dat	er	afstemming	is	
tussen beide	aandachtsgebieden,	dat	de	verbinding	goed	blijft,	dat	ze	samen	
kunnen	optrekken	waar	raakvlakken	zijn.	Het	zijn	twee	gelijkwaardige	pro-
jecten,	maar	de	voortgang	ontwikkelt	zich	verschillend	en	dat	mag.	Ik	volg	
de	voortgang	op	uitvoerend,	dorps-,	gemeentelijk	en	provinciaal	niveau.	We	
willen	wel	eens	te	snel,	maar	het	is	essentieel	dat	de	lijnen	van	´beneden	
naar	boven´	én	omgekeerd	goed	functioneren;	contact	blijft	heel	belang-
rijk	voor	een	goede	voortgang.	Ik	kijk	mee	met	de	ambtelijke	vertaling	van	
plannen	en	adviseer	daarover.	Op	provinciaal	niveau	heb	ik	de	rol	om	aanpak	
en	ontwikkelingen	te	verduidelijken”.	

PARTOER 

Sjoerd	IJdema	| procesondersteuner 
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Veel	weten,	veel	kijken,	soms	handelen?	

“Ja”,	zegt	Sjoerd.	“Het	is	een	deskundigheid	om	aan	te	voelen	en	in	te	schatten	hoeveel	
bemoeienis	positief	ervaren	kan	worden,	wat	mag?	Wat	helpt?	Wanneer	raakt	mijn	advies	een	
grens,	waardoor	bepaalde	deelnemers	misschien	wat	afhaken.	Ik	moet	vaak	op	mijn	handen	 
zitten	en	niet-doen,	maar	juist	laten,	vanuit	een	helikopter-blik	het	geheel	in	beeld	houden.	
Maar	ook	weer	gas	geven	en	alle	zeilen	bijzetten	om	op	het	goede	moment	het	juiste	beetje	
sturing	te	geven”.	

Sjoerd	IJdema	heeft	veel	ervaring	met	
deze	processen.	Dit	project	Aandachts-
gebieden	heeft	ook	zijn	hart,	omdat	er	
tijd	is	gecreëerd	om	het	goed	te	doen	 
en	er	langdurig	energie	aan	te	besteden;	
de	verregaande	integrale	opzet	en	de	con-
tinuïteit	van	veertien	jaar	spreekt	 
hem	aan.	“Naast	een	goed	basisplan	is	het	
ook	´nijsgjierrig´	om	gebruik	te	maken	van	
toevalligheden	in	het	tot	stand	brengen	
van	dingen.	Daarvoor	zoek	ik	aansluiting	
met	mensen,	het	moet	van	onder	op,	we	
overleggen,	er	ontstaat	vorm.	Gaandeweg	
dringt	door	wat	het	betekent	om	verre-
gaand	samen	te	werken.	Bijvoorbeeld:	de	
ondernemer	en	de	welzijnswerker	kennen	
elkaars	werelden	niet.	Hoe	kunnen	samen-
werkingspartners	elkaar	dan	vertrouwen,	
laat	staan	samenwerken.	Daar	kan	ik	iets	
in	betekenen	door	te	helpen	ieders	positie	
te	verhelderen.	Als	dat	is	vastgelegd,	
dan	begin	je	gewoon	ergens...	het	is	een	
proces.	Natuurlijk	moet	je	dat	proces	
inzichtelijk	maken	en	verantwoording	
afleggen	over	hetgeen	je	doet.	Maar	als	daar	onder	verstaan	wordt	dat	je	moet	afrekenen	en	dat	
baten	en	lasten	opgeteld	en	afgetrokken	worden,	dan	wordt	niet	voldoende	zichtbaar	gemaakt	
wat	er	is	gebeurd.	Een	goede	verantwoording	kunnen	afleggen	mag	geen	einddoel	zijn,	maar	er	
dienen	wel	resultaten	behaald	en	benoemd	te	worden.	Mensen	meenemen	in	een	ontwikkeling	
die	win-win	is,	dat	is	altijd	de	inzet”.

Spelers	in	de	samenwerking
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“	Ik	moet	vaak	vanuit	

een	helikopter-blik	

het	geheel	in	beeld	

houden”.	
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Spelers	in	de	samenwerking
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PROVINCIE	FRySLâN 

Henk	Rozema	| provinciaal	ambtenaar

“	Ik	ben	optimistisch;	we	zijn	nog	

maar	net	begonnen	en	het	 

mooiste	komt	nog”.	
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als voormalig opbouwwerker is dit  
project een kolfje naar de hand van  
henk rozema. samenwerken is een soort 
mantra voor hem en in zijn werkzame 
leven heeft hij diverse veelbelovende 
projecten zien struikelen, omdat de 
noodzaak van samenwerking niet vol-
doende werd gezien.

“Ik	ben	een	verbinder.	Ik	zie	hoe	slecht	het	werkt	als	van	nature	samenhangende	factoren	 
van	elkaar	worden	losgemaakt	of	het	proces	niet	soepel	verloopt.	Dan	ontstaat	er	wrijving,	 
oponthoud	en	vertraging	en	dat	is	voor	de	betrokkenen	demotiverend.	De	overheid	kan	niet	 
alle	maatschappelijke	problemen	oplossen.	De	visie,	inzet	en	energie	van	lokaal	actieve	 
groepen	is	daarbij	nodig.	Daarom	vind	ik	het	belangrijk	dat	de	bevolking	de	motor	is	of	gaande-
weg	wordt.	De	werkwijze	dient	te	worden	aangepast	bij	wat	lokale	bewoners	en	ondernemers	in	
gang	zetten.	Overheden	kunnen	daarbij	faciliteren.	Als	dat	bijvoorbeeld	alleen	een	gemeente	is,	
dan	kunnen	de	lijnen	kort	zijn	of	daar	kan	aan	gewerkt	worden.	Als	er	twee	overheden	betrok-
ken	zijn,	zoals	bij	dit	project,	dan	moet	er	helder	worden	afgesproken	en	vastgelegd	wie	waar-
voor	verantwoordelijk	is.	Men	heeft	beelden	over	elkaar;	de	één	kan	de	ander	‘lastig’	vinden,	 
er	wordt	gesteggeld	over	bevoegdheden.	Ik	probeer	kennis	en	expertise	te	brengen	en	binnen	
het	Provinciehuis	als	ambassadeur	op	te	treden,	want	ik	vind	dit	een	prachtig	project	en	ben	 
een	voorstander	van	die	integrale	samenwerking.	Vanuit	de	Provincie	kunnen	we	mee-denken	 
en	mee-doen	en	vooral	mee-mogelijk	maken,	want	de	bal	ligt	echt	in	het	dorp	zelf	en	 
bij	de	gemeente”.

Henk	Rozema	is	zich	scherp	bewust	van	het	vertrouwen	dat	opgebouwd	moet	worden.	Maar	hij	
vindt	ook	dat	niet	alles	integraal	hoeft,	er	zijn	ook	nog	deel-projecten	mogelijk	waarvoor	apart	
subsidie	kan	worden	aangevraagd	en	dat	gebeurt	ook.	“Zolang	we	maar	weten	dat	het	allemaal	
in	elkaars	verlengde	ligt,	dat	het	gaat	om	de	doelstelling	van	het	gehele	project.	De	focus	moet	
niet	liggen	op	subsidies,	maar	op	een	wijk-	en	dorpsgemeenschap	die	zelf-sturend	richting	geeft	
aan	een	eigen	toekomst.	Subsidies	kunnen	daar	bij	ondersteunend	zijn.	De	samenwerking	tussen	
de	wijken	en	het	dorp	met	de	gemeenten	en	de	Provincie	moet	nog	groeien;	daar	moeten	we	
nog	hard	aan	trekken	en	dat	komt	neer	op	geven	en	nemen.	Ik	ben	optimistisch;	we	zijn	nog	
maar	net	begonnen	en	het	mooiste	komt	nog”.	

Spelers	in	de	samenwerking
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‘	De	bal	ligt	bij	 

het	dorp	zelf	en	 

bij	de	gemeente’.
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in deze gemeente zijn de onderdelen van het project verdeeld over verschillende porte-
feuilles. zolang daarover consensus is en er een eindverantwoordelijke project-bestuurder 
kan zijn is dat geen probleem. integendeel. hoewel jelmer van der zee alle sociale onder-
werpen in portefeuille heeft, is cor trompetter de project-bestuurder. voor alle onderwer-
pen waar hij voor bij zijn collega moet zijn is er een vanzelfsprekende samenwerking.

Wethouder	Van	der	Zee	ziet	hoe	lastig	de	
´verticale	communicatie´	tot	stand	komt;	
zelfs	het	bestaan	van	een	kerngroep	is	
geen garantie voor de juiste en volledige 
verbinding	met	´de	mensen´in	het	dorp	en	
het	vraagt	nogal	wat	van	mensen	om	die	
vertegenwoordigende	rol	goed	in	te	vullen.	
Wethouder	Trompetter	kent	dit	project	al	
langer;	in	het	najaar	van	2009	schreef	hij	 
al	een	overzicht	van	hetgeen	er	gebeurd	
was	en	nog	moest	gebeuren	om	de	sociaal- 
economische	structuur	in	Noordwolde	te	
verbeteren.	Hij	legt	daarin	de	nadruk	 
op	de	gezamenlijke	aanpak	van	de	zachte	
en	de	harde	kanten	van	de	onderwerpen	
die	er	spelen.

“Het	betreft	de	mensen	én	de	stenen;	het	
dorp	moet	het	zelf	doen	en	de	gemeente	
moet	optimaal	faciliteren.	In	dit	project	
werkt	de	gemeente	samen	met	de	Provincie	
en	dat	biedt	meer	mogelijkheden.	De	duur	
van	het	project	-	twee	keer	zeven	jaar	-	
is	van	belang	voor	het	welslagen	van	de	
diverse	onderdelen	die	zijn	uitgezet.	Het	
zorgt	tegelijkertijd	voor	problemen	omdat	
de	beide	organisatiestructuren	volledig	op	
elkaar	af	moeten	stemmen.	Binnen	de	 
gemeente	hebben	wij	korte	lijnen.	Binnen	
de	provinciale	organisatie	is	dat	anders	en	
om	die	twee	weer	op	elkaar	te	laten	aan-
sluiten	vraagt	tijd	en	aandacht.	Maar	dat	is	
wel	nodig	en	nuttig.	De	grootste	hindernis	
is	de	begrotingssystematiek	van	de	Provin-

cie.	Per	jaar	wordt	de	begroting	vastge-
steld.	Daardoor	is	het	niet	mogelijk	om	 
het	toegekende	geld	definitief	te	 
reserveren	voor	de	komende	vijf	jaren	(de	
eerste	twee	jaar	van	de	eerste	termijn	
zijn	om).	De	slechte	economische	situatie	
versterkt	de	druk	op	de	beloofde	voortgang	
in	verband	met	dreigende	bezuinigingen.	
De	samenwerking	is	gebaseerd	op	co-finan-
ciering.	Dus	met	de	onzekere	financiële	
toezeggingen	van	de	Provincie	staat	ook	 
het	financiele	plaatje	van	de	gemeente	
onder	spanning.	Daarbij	wordt	binnen	de	
provinciale	financiering	het	geld	niet	 
´op	een	bult	gegooid”.	

De	gemeente	vindt	het	lastig	om	binnen	het	
project	niet	te	kunnen	schuiven	met	geld	
ten	behoeve	van	het	geheel.	Het	blijft	op	
die	manier	een	project	dat	is	samengesteld	
uit	de	verschillende	onderdelen,	die	apart	
zijn	vastgelegd	en	gefinancierd.

De	Provincie	geeft	met	het	project	in	deze	
dorpen	een	goed	signaal	af;	het	geeft	niet	
alleen	aandacht	aan	de	steden,	maar	ook	
aan	het	platteland	en	dat	geeft	het	dorp	
Noordwolde	in	ieder	geval	een	goed	 
gevoel.´Aldus	Trompetter.

Spelers	in	de	samenwerking
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GEMEENTE	WESTSTELLINGWERF 

Cor	Trompetter	| projectwethouder 

‘	De	Provincie	geeft	met	het	project	 

in	deze	dorpen	een	goed	signaal	af´.	
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Spelers	in	de	samenwerking
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GEMEENTE	OOSTSTELLINGWERF 

Engbert	van	Esch	|	wethouder

“De	samenwerking	tussen	de	mensen	uit	de	wijk	en	ons	is	er	
al.	Dat	is	van	onder	op	ontstaan.	Maar	nog	niet	iedereen	ziet	
dat	of	vindt	het	stevig	genoeg.	Dat	snap	ik	wel,	want	het	gaat	
een	beetje	buiten	de	bestaande	structuren	om”.

Aan	het	woord	is	Engbert	van	Esch,	voor	de	tweede	periode	
wethouder	–	en	van	harte	-	en	al	langer	doordrongen	van	de	
noodzaak	van	een	samenwerking	die	alle	geledingen	met	
elkaar	verbindt.	

Hij	ziet	wel	mensen	in	de	ambtelijke	organisaties	die	het	
moeilijk	vinden	buiten	de	box	te	denken.	Steeds	verdergaande	
regelgeving	is	daar	debet	aan	en	neemt	veel	bewegingsvrijheid	
weg.	“Maar	er	zijn	nog	genoeg	mogelijkheden,	alleen	je	moet	
ze	wel	pakken.	Soms	kun	je	gebruik	maken	van	voor	de	hand	
liggende	mogelijkheden,	ook	al	roept	dat	soms	wat	discussie	
op.	Dat	was	ook	zo	met	ons	reisje	naar	de	Efteling”.	
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Van	Esch	vertelt:

“Op	enig	moment	werd	er	door	de	directie	van	de	Efteling	het	plan	gemaakt	om	ter	gelegenheid	
van	de	opening	van	een	nieuwe	attractie	alle	burgemeesters	uit	Nederland	uit	te	nodigen.	 
De	burgemeester	die	kwam,	kreeg	honderd	vrijkaartjes	en	die	mocht	hij	zelf	vrij	besteden.	 
Ik	heb	mij	opgegeven,	om	daarmee	voor	het	Haerenkwartier	de	beschikking	te	hebben	over	
de	vrijkaartjes.	Echter	wat	schetst	mijn	
verbazing,	ik	kreeg	vragen	van	de	raads-
commissie.	Feitelijk	was	de	vraag	of	het	
wel	verantwoord	was	om	aan	commerciële	
activiteiten	mee	te	doen	als	bestuurder.	
De	buurt	echter	geeft	heel	duidelijk	aan	
dat	ze	het	op	prijs	stellen.	 
“Mooi	wethouder,	dat	je	dit	voor	ons	
doet”.	En	uiteindelijk	zijn	ze	met	elkaar	
in	de	bus	een	dag	uit	geweest	naar	de	
Efteling.	Zou	ik	me	hebben	laten	leiden	
door	de	oude	denkwijze	dat	zoiets	niet	
kan,	dan	hadden	de	bewoners	dit	uitje	
niet	gehad”.	

“Bij	ons	is	de	Dorpencoördinator	de	centrale	persoon.	Hij	is	de	verbinder	tussen	de	wijken	en	
de	gemeente.	We	werken	in	dit	project	natuurlijk	graag	op	met	de	Provincie,	maar	dat	maakt	
het	niet	eenvoudig	om	onze	meer	vrije	manier	van	werken	voort	te	zetten	en	dat	mogen	we	niet	
kwijtraken.	Ik	merk	soms	ook	aan	ambtenaren,	dat	ze	zich	makkelijker	met	andere	ambtenaren	
verstaan	dan	met	de	bewoners.	Dat	heeft	te	maken	met	de	cultuur	van	overheden,	die	verder	 
af	is	komen	te	staan	van	de	mensen	waarvoor	we	het	doen,	onze	inwoners.	Overigens	merk	
je	als	er	meer	en	frequenter	contact	is	tussen	burgers	en	ambtenaren	dat	er	wel	degelijk	iets	
verandert.	Er	is	nog	veel	´oud	denken´	in	de	organisatie;	dat	draait	vooral	om	het	idee	dat	alles	
verantwoord	moet	worden.	Dat	neemt	de	vrije	ruimte	weg,	die	er	nodig	is	om	dit	soort	complexe	
veranderingen	aan	de	gang	te	houden	en	daar	resultaten	in	te	boeken.	Het	schakelen	tussen	al	
die	geledingen	is	de	grote	oefening	in	dit	project	en	dat	neemt	af	en	toe	wel	erg	veel	aandacht	
en	energie”,	zegt	wethouder	Van	Esch.	

                     

Spelers	in	de	samenwerking
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“	Bij	ons	is	de	 

Dorpen	coördinator	 

de	verbinder	tussen	 

de	wijken	en	de	 

gemeente”.



42		|

Wim	Lem	is	in	het	dagelijks	leven	directeur	van	de	vensterschool	in	Noord-
wolde.	Daardoor	is	hij	goed	bekend	met	het	dorp	en	op	zijn	plaats	als	lid	
van	het	kernteam.Vanuit	zijn	rol	als	directeur	startte	Wim	in	2009	met	een	
traject	om	de	sociale	problematiek	van	de	school	bij	de	gemeenteraad	op	de	
agenda	te	krijgen.	Toen	dat	lukte	concentreerde	hij	zijn	verhaal	niet	alleen	
op	de	school	maar	op	het	dorp	als	geheel.	
Niet	lang	daarna	benaderde	Geert	Benedictus	hem	om	zijn	verhaal	ook	eens	
voor	de	Statenfractie	van	het	CDA	te	doen.	Op	basis	hiervan	is	men	vanuit	
de	Provinciale	Staten	aan	de	slag	gegaan,	waarna	in	de	zomer	van	2009	het	
project	Aandachtsgebieden	werd	opgestart.	

 

Wim	Lem	|	directeur	Vensterschool	

Spelers	in	de	samenwerking
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De	gemeente	benaderde	een	groep	inwoners	van	Noordwolde,	bestaande	uit	ondernemers,	de	
politiek,	het	onderwijs	en	een	vertegenwoordiging	van	plaatselijk	belang,	om	mee	te	denken.	
Wim:	“Noordwolde	was	een	dorp	waar	veel	langs	elkaar	ging;	er	heerste	een	cultuur	van	afzet-
ten	tegen	Wolvega.	Wat	het	dorp	nodig	had	was	verbinding.	Hoe	kunnen	we	de	verschillende	
belangen	aan	elkaar	knopen	en	iets	voor	het	dorp	bereiken.	Hoe	kunnen	we	de	burgers	zoveel	
mogelijk	betrekken	en	af	komen	van	de	heersende	opvatting:	“Ach,	het	wordt	hier	toch	niks”“.
In	januari	kwam	gedeputeerde	Schokker	langs	om	polshoogte	te	nemen	van	de	ontwikkelingen	in	
het	dorp	en	in	februari	werd	samen	met	de	gemeente	en	de	Provincie	gesproken	over	de	inrich-
ting	van	het	project	en	de	onderdelen	die	daarin	met	elkaar	samenhingen.	Er	is	een	kernteam	
geformeerd,	waarin	nieuwe	mensen	uit	het	dorp,	de	gemeente,	de	Provincie	en	Partoer	zitting	
hebben.	Een	van	de	eerste	maatregelen	was	de	uitbreiding	van	het	aantal	uren	schoolmaat-
schappelijk	werk	op	de	Vensterschool.

Voor	Wim	Lem	is	de	belangrijkste	winst	van	de	aanpak	tot	nu	toe	dat	de	gemeente	daadwerkelijk	
heeft	geïnvesteerd	in	het	project	door	naast	geld	ook	goede	mensen	beschikbaar	te	stellen.	Het	
wordt	zichtbaar	dat	het	dorp	langzaam	verandert	van	een	lijdend	dorp	naar	een	leidend	dorp;	
de	samenhang	van	de	deel-projecten	is	van	grote	waarde	voor	het	slagen	van	het	plan	‘Bestem-
ming	Noordwolde’.	

‘	Hoe	kunnen	we	de	burgers	zoveel	

mogelijk	betrekken	en	af	komen	

van	de	heersende	opvatting:	 

“Ach,	het	wordt	hier	toch	niks”	’
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in dit hoofdstuk worden de ervaringen tot 
nu toe geëvalueerd. dat biedt zicht op 
een aantal instrumenten die van belang 
zijn om de voortgang van dit project te 
optimaliseren. het beeld van de rotonde 
is daarbij behulpzaam, omdat de rotonde 
de mogelijkheid biedt om in- en uit te 
voegen en dat blijkt een belangrijke 
meerwaarde. er kunnen zelfs extra rond-
jes gereden worden als dat noodzakelijk 
blijkt voor een goede doorstroming naar 
de toekomst.

Tussen	de	overheden,	maar	ook	tussen	 
burgers	en	lokale	overheden,	of	eigenlijk	
tussen	alle	verschillende	deelnemers	aan	
deze	projecten	is	het	grootste	obstakel	 
dat	er	sprake	is	van	een	zogenaamd	
stop-go-mechanisme.	De	voortgang	gaat	
zoals	verkeer	op	een	druk	knooppunt;	de	
verkeerslichten	regelen	wie	er	mag	rijden	
en	wie	er	moeten	wachten.	

Het	wachten	op	bevestigingen,	docu-
menten,	verordeningen,	uitkomsten	van	
vergaderingen,	begrotingen	en	wijzigingen	
daarin,	maakt	deel	uit	van	de	grootste	
frustratie	van	alle	betrokkenen	binnen	een	
integrale	aanpak	zoals	die	van	de	Aan-
dachtsgebieden.	

Misschien	zit	het	in	de	bureaucratie	of	in	
de	bestuurlijke	drukte,	maar	misschien	ook	
wel	in	de	acceptatie	dat	dit	soort	zaken	nu	
eenmaal	omslachtig	(horen	te)	zijn	en	lang	
duren.	Voor	de	medewerkers	die	gewend	
zijn	aan	de	structuren	binnen	overheden	is	
dit	fenomeen	een	gegeven;	zij	maken	deel	

uit	van	dit	systeem,	schikken	zich	erin,	
maken	er	het	beste	van.	Voor	iemand	die	
daar	niet	mee	bekend	is,	blijft	het	onbe-
grijpelijk	dat	dit	de	mores	is.	Het	lijkt	de	
hoogste	tijd	dat	er	doorstroming	komt	in	de	
files	en	dat	zou	kunnen	door	een	rotonde	
aan	te	leggen.

De	besproken	en	geformaliseerde	plannen	
zijn	de	basis.	Deze	metafoor	gaat	in	op	de	
instrumenten	die	de	voortgang	niet	alleen	
zeker	stelt,	maar	ook	kan	versnellen	en	
vooral	inspireren.

We	onderscheiden:
•	 	Bewonersparticipatie	en	dan	het	liefst	in	

een	zo	vroeg	mogelijk	stadium.
•	 	Tijd	om	elkaar	te	leren	kennen	en	te	

kunnen	groeien	in	de	samenwerking.
•	 		Mandaat	om	‘tijdens	de	rit’	bij	te	sturen,	

in	afstemming	met	de	directe	teamleden	
en	de	verantwoording	daarover	achteraf	
te	doen.

•	 	Vertrouwen	in	voeren	als	 
managementstool.

•	 	Het	onderweg-zijn	te	erkennen	als	doel,	
náást	een	goede	uitkomst	en	afrekening.

•	 		De	verantwoordelijkheden	te	delen	 
tijdens	het	project	en	te	delegeren	 
naar	alle	betrokkenen,	van	hoog	tot	 
laag	in	de	hiërarchie.

De	metafoor	van	de	rotonde



|  47

bij het begin van deze projecten zijn 
bestuurlijke overleggen op initiatief 
van de provincie georganiseerd om een 
eerste verkenning bij de betrokken 
gemeenten te doen. vervolgens zijn er 
werk bezoeken georganiseerd voor de 
gedeputeerde om zo kennis te maken met 
de gekozen locaties. in februari 2010 zijn 
er werkconferenties georganiseerd door 
de provincie in beide gemeenten. deze 
startconferenties zijn gehouden met alle 
betrokken professionals. het kunnen par-
ticiperen van bewoners begint vaak met 
contact maken en informatie uitwisselen. 

Er	is	dus	begonnen	met	het	leggen	van	
allerlei	informele	contacten	met	groepjes	
bewoners,	dorpsbelangen,	buurtverenigin-
gen	etcetera.	Het	werkbezoek	aan	Heech-
terp-Schieringen	in	Leeuwarden	is	heel	
goed	bezocht	door	de	inwoners	van	beide	
dorpen.	

Er	blijft	discussie	over	het	betrekken	
van	bewoners	of	dorpelingen	bij	nieuwe	
ontwikkelingen.	Dat	heeft	onder	meer	te	
maken	met	de	kloof	die	is	gegroeid	tussen	
de	politiek	en	‘gewone	mensen’.	Die	kloof	
veroorzaakt	een	groot	wantrouwen	naar	
alle	gremia	die	gelieerd	zijn	aan	beleids-
plannen	en	de	uitvoerders	ervan.	Inspraak	
op	plannen	geeft	al	aan	dat	die	plannen	
niet	in	samenwerking	met	betrokkenen	
zijn	ontwikkeld.	Een	obstakel	om	bewoners	
direct	te	betrekken	bij	ontwikkelingen	is	
de	mate	waarin	ambtenaren	in	staat	zijn	in	
contact	te	staan	met	mensen	die	niet	 
ingevoerd	zijn	in	de	problematiek,	in	de	
wijze	van	nadenken	over	aanpak	van	zaken.	
Dat	is	niet	zozeer	een	tekortkoming	van	
ambtenaren,	als	wel	onervarenheid.	 
Omgekeerd	is	het	niet	altijd	eenvoudig	voor	
bewoners	om	mee	te	werken	aan	zaken	
die	nieuw	voor	ze	zijn.	Tot	voor	kort	was	
de	cultuur	ook	zo,	dat	een	inspraak-model	
voldoende	geacht	werd	om	de	stem	van	
bewoners	‘mee	te	nemen’	in	de	plannen.	

voorbeeld: 
in de offerte van het hosper landschapsarchitectUUr en 
stedenboUW Wordt gesproken over een ‘dorpsproces’ als 
aanpak om het centrUm van noordWolde aan te pakken. 
daarin Wordt over alle stappen met de dorpsbeWoners in 
verschillende bijeenkomsten overlegd en besloten. zoWel 
ondernemers als andere beWoners Worden Uitgenodigd om 
mee te praten over de plannen.

Bewoners-participatie
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Participatie	heeft	tijd	nodig	om	te	kunnen	
ontstaan,	te	groeien	en	is	niet	altijd	te	
regelen.	Elkaar	kunnen	vertrouwen	speelt	
ook	een	rol.	De	huidige	–	en	toekomende	
–	tijd	verlangt	een	veel	directere	en	meer	
elementaire	samenwerking	tussen	alle	part-
ners,	omdat	de	uitkomst	van	een	gezamen-
lijk	gedragen	proces	veel	duurzamer	zal	
zijn.	Investeren	in	participatie	is	noodzaak.

Samenwerking

Het	neemt	tijd	voordat	inwoners	ervan	
doordrongen	zijn	dat	hun	bijdrage	echt	ge-
wenst	is.	Daardoor	komt	participatie	soms	
langzaam	op	gang.	De	aanpak	en	werkwijze	
moet	vervolgens	kunnen	worden	aangepast	
aan	de	mate	van	samenwerking	die	nodig	of	
mogelijk	is.

Een	complex	proces	als	samenwerking	
tussen allerlei geledingen vraagt vooral 
teamgeest	en	grote	vaardigheid	en	bereid-
heid	om	het	geheel	te	blijven	overzien.	
Daarbij	leven	we	in	een	tijd	waarin	in-
dividualisering	en	je	onderscheiden	erg	
benadrukt	is.	Dat	karakteriseert	dan	ook	
vaak	de	aanpak	van	leidinggevenden	en	be-
stuurders.	Politieke	belangen,	pr	en	imago’s	
spelen	ook	mee.	Steeds	vaker	wordt	dui-
delijk	hoezeer	deze	zaken	in	de	weg	staan	
van	processen	en	doelen	die	gebaat	zijn	bij	
meer	gezamenlijkheid.	

voorbeeld:
het verhaal van WethoUder van esch geeft goed aan hoe 
‘gevoelig’ sommige goede bedoelingen kUnnen Uitpakken. 
raadsleden kUnnen zich zomaar gepasseerd voelen, of
Worden ook Werkelijk overgeslagen. en dat geldt in 
Wezen voor alle spelers in het veld. het behoUden van de 
gezamenlijke focUs is soms een kUnst met een grote k.

De	metafoor	van	de	rotonde
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‘	Het	behouden	van	de	

gezamenlijke	focus	is	

soms	een	kunst	met	 

een	grote	K’.
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tegenwoordig zijn professionals breed 
opgeleid en is het passend om voor delen 
van het voortgangsproces mandaat te 
verlenen voor tussentijdse aanpassingen 
binnen de grote lijnen van de plannen en 
de planning. omdat er sprake is van een 
meerjarig proces, dient er veel ruimte te 
zijn om te handelen naar voortschrijdend 
inzicht, altijd in afstemming met elkaar. 

Daarin	staan	twee	factoren	af	en	toe	flink	in	de	weg:
1.		In	een	integraal	project	is	ook	veel	behoefte	aan	specialisten.	Maar	juist	zij	zijn	niet	altijd	

even	goed	ingesteld	op	het	dienstbaar	maken	van	hun	bijdrage	aan	het	geheel.	Het	blijkt	
veel	tijd	te	kosten	om	communicatie	tussen	de	geledingen	goed	te	laten	verlopen,	opdat	alle	
betrokkenen	dezelfde	taal	gaan	spreken.	

	 	Het	aan	elkaar	verbinden	van	losse	fragmenten	maakt	nog	geen	geheel.	Dat	veroorzaakt	vaak	
de	zo	ongewenste	‘dubbelingen’	in	een	aanpak.	Dat	is	een	direct	gevolg	van	de	jarenlange	
werkwijze	binnen	organisaties	om	een	‘productieproces’	op	te	knippen	in	kleinere	eenheden.	

	 	Dit	‘lopende-band-principe’	is	ook	doorgevoerd	in	organisatiestructuren,	zorg	en	welzijn	etce-
tera.	Daardoor	vraagt	integraal	werken	meer	inspanning	om	de	noodzakelijke	verbindingen	tot	
stand	te	brengen.	Tussen	professionals	en	vrijwilligers,	tussen	kernteam	en	bewoners.

2.		De	tweede	lastige	factor	is	dat	de	betrokken	professionals	geen	team	zijn.	Zij	krijgen	vanuit	
hun	eigen	organisatie	leiding	en	er	is	altijd	sprake	van	een	soort	loyaliteitsconflict	tussen	 
de	samenwerking	binnen	het	project	en	de	werkgever.	Als	het	mandaat	zich	zou	kunnen	 
uitstrekken	tot	de	mensen	die	betrokken	zijn	bij	het	proces,	dan	zou	dat	een	gunstige	 
invloed	kunnen	hebben	op	de	onderlinge	verbondenheid	en	teamspirit.

Mandaat	voor	de	professionals	 
en	verantwoordelijkheden	delen

De	metafoor	van	de	rotonde
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voorbeeld: 
Annette	Mencke	is	Hoofd	Ruimte	voor	de	gemeente	Weststellingwerf.	
Vanuit	die	‘harde	sector’	maakt	ze	deel	uit	van	de	Kerngroep	in	Noordwolde.	In	dit	proces	is		
zij	vooral	de	verbinder,	die	er	voor	zorgt	dat	alle	ideeën	en	plannen	integraal	vertaald	worden.	
“Henk	Bergsma,	afkomstig	uit	de	zogenaamde	‘zachte	sector’	is	de	projectleider	en	wij	verstaan	
elkaar	goed.	Dat	maakt	dat	we	makkelijk	even	kunnen	overleggen	en	sparren.	Onze	verbinding	
loopt	dwars	door	de	organisatie	heen	en	dat	werkt	door	naar	andere	medewerkers.	Ik	kan	er	op	
die	manier	aan	bijdragen	dat	alle	plannen	en	ideeën	integraal	opgepakt	worden.	Op	die	manier	
ontstaat	er	slagkracht”.	

Een	voorbeeld	van	een	integrale	verbinding	van	het	project	naar	het	dorp	is	de	werkgroep		
Buitengewoon	Noordwolde.	De	trekker	van	deze	werkgroep	is	een	bewoner	die	tevens	kernteam-
lid	is.	Hij	fungeert	als	linking-pin	in	een	concreet	project	tussen	bewoners	en	de	inhoudelijke	
deskundigen	van	de	gemeente	en	Bureau	Hosper.	Wij	als	gemeente	hebben	daarmee	enigszins	 
de	regie	over	een	infrastructurele	invulling	in	het	dorp	zelf	neergelegd.	Alles	op	basis	van	 
vertrouwen!	“We	merken	dat	deze	aanpak	veel	vertrouwen	genereert	en	dat	is	belangrijk.	 
Want	het	is	een	langdurig	project	en	we	moeten	krediet	opbouwen	met	elkaar”.	
Volgens	Annette	Mencke	is	goede	samenwerking	gebaseerd	op	contact.	“Dus	daar	investeren	we	
in;	in	dit	huis	en	daarbuiten”.				

‘	Wij	als	gemeente	hebben	daarmee	enigszins	 

de	regie	over	een	infrastructurele	invulling	 

in	het	dorp	zelf	neergelegd.	Alles	op	basis	 

van	vertrouwen!’
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Vertrouwen                     

Voordat	de	stoplichten	werden	opgeheven	en	de	rotonde	werd	ingevoerd	was	er	veel	twijfel	bij	
de	weggebruikers;	er	heerste	wantrouwen	over	de	nieuwe	manier	om	de	doorstroming	van	het	
verkeer	te	regelen.	

Een	voorwaarde	voor	een	goed	effect	van	de	rotonde	is	de	passende	aansluiting	op	de	wegen	die	
samen	komen.	Uiteraard	zijn	er	de	geldende	verkeersregels,	maar	ook	vertrouwen,	afstemmen	
en	inschatten	spelen	belangrijke	rollen	in	een	soepele	afwikkeling	van	de	verkeersstromen.
In	de	huidige	managementaanpak	worden	veel	zakelijke	afwegingen	gemaakt.	
Economische	motieven	voeren	de	boventoon,	ook	in	het	nakomen	van	bestaande	afspraken.	
Telkens	is	er	sprake	van	een	soort	her-overweging,	waardoor	de	hele	karavaan	van	ambtenaren,	
wijkbewoners,	specialisten,	welzijnswerkers	en	burgers	weer	tot	stilstand	komt.	
Uitvinden	hoe	de	voortgang	voor	alle	partijen	zo	goed	mogelijk	in	beweging	blijft	is	een	belang-
rijk	onderdeel	van	het	proces	van	samenwerken.	Leren	‘geven	en	nemen’	is	daarin	een	factor.
De	inhoudelijke	doelen,	het	verbeteren	van	de	wijken,	het	ondersteunen	van	de	bewoners,	
dienen	gelijkwaardig	meegewogen	te	worden	in	de	procesgang.	Dat	betekent	dat	er	dus	tijd	en	
aandacht	is	voor	de	‘zachte’	kant	en	de	mensen	die	dat	vormgeven	en	begeleiden.

De	metafoor	van	de	rotonde

voorbeeld
ook in deze planvorming is sprake van jaar-bUdgetten. 
daarbij speelt dat als geld niet dat jaar Wordt besteed, 
het terUg gaat naar de provincie. als de gemeente dUs 
niet goed oplet en het bUdget niet op tijd gebrUikt, is dat 
nadelig voor de beWoners. de provincie zoU ook  die jaar-
systematiek kUnnen verrUimen ten behoeve van een veel-
jarig project. beide overheden kUnnen creatiever,  
soepeler en minder WantroUWend met de financiële  
middelen omgaan ten bate van de bedoeling van de  
gelden. geld is een middel, een goede voortgang van  
het proces is het doel.
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Op	dit	moment	ligt	het	accent,	net	zoals	in	veel	sectoren,	vooral	op	het	financiële	aspect:	wat	
kost	het	en	wat	krijgen	we	er	voor?	Ook	dat	heeft	zijn	ontstaansgeschiedenis	in	het	nabije	verle-
den,	waarin	economische	belangen	en	rekenmodellen	de	boventoon	zijn	gaan	voeren.	Echter,	als	
de	voortgang	van	dit	project	echt	gegarandeerd	wordt,	als	daar	vertrouwen	over	bestaat,	dan	
komt	er	veel	energie	vrij	en	dat	heeft	op	alle	onderdelen	positieve	effecten.				
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Onderweg-zijn

De	laatste	jaren	zijn	werkwijzen	ontstaan	die	zich	kenmerken	door	gelijkvormigheid,	kort,	snel	
resultaat	en	tijd	is	daaraan	ondergeschikt.	Men	put	uit	methoden,	uit	ervaring	en	past	die	toe.	
Er	is	veel	voor	te	zeggen	om	gebruik	te	maken	van	‘best	practices’,	mits	de	uitkomst	serieus	en	
oprecht	geëvalueerd	wordt.	Kritisch	kijken	heeft	zich	de	laatste	jaren	steeds	verder	versmald	in	
de	nadruk	op	het	verantwoorden	van	het	financiële	plaatje.	De	opbrengsten	van	het	proces	wor-
den	niet	evenredig	meegeteld.	In	prestigieuze	projecten	heerst	een	hooggespannen	verwachting;	
er	moet	gescoord	worden,	er	staan	belangen	op	het	spel.	Er	mag	niets	fout	gaan.	Als	er	wel	iets	
‘fout’	gaat,	ontstaat	vaak	snel	analyse	en	oordeel.	Maar	ook	het	tegenovergestelde	is	er;	als	het	
goed	gaat,	dan	krijgen	verbeterpunten	te	weinig	aandacht.	Kortom,	het	is	nogal	vermoeiend	hoe	
grote	projecten	onder	druk	zijn	komen	te	staan.

Leren	van	het	onderweg-zijn,	biedt	bij	uitstek	kansen	voor	het	schakelen	tussen	deel-projecten.	
De	meerjarige	aanpak	geeft	ruimte	om	flexibel	met	de	resultaten	en	leerpunten	om	te	gaan	en	
deze	toe	te	passen	in	het	vervolg.
Het	onderweg-zijn	is	te	vertalen	met	de	voortdurende	afstemming	die	er	moet	plaatsvinden	in	
de	samenwerking.	Het	moet	mogelijk	zijn	om	een	aspect	toe	te	voegen	of	weg	te	laten,	omdat	
in	de	praktijk	blijkt	dat	iets	vanuit	de	theorie	klopt,	maar	in	de	praktijk	geen	goed	effect	heeft.	
Het	zal	in	het	komende	jaar	duidelijk	worden	of	dit	project	daarin	eigen	routes	vindt;	de	ontwik-
keling	in	Oost	is	al	anders	dan	die	in	West.	Het	zal	maatwerk	worden,	waarin	het	proces	net	zo	
zwaar	mag	wegen	als	de	materiële	opbrengst.

                      
voorbeeld:
de Wijze Waarop in deze procesbeschrijving zaken bij de 
naam genoemd Worden is bedoeld als een belangrijke  
bijdrage aan een eerlijke optekening van de bevindingen. 
dat dat niet altijd even gemakkelijk voelt, mag onderge-
schikt zijn aan de meerWaarde van een heldere evalUatie, 
die recht doet aan alle plUssen en minnen. soms over-
heerst de illUsie dat samenWerken makkelijk of leUk is. 
maar in een omvangrijk project als dit is het vooral  
hard Werken.

De	metafoor	van	de	rotonde
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‘	Samenwerken	in	een	

omvangrijk	project	 

als dit is vooral  

hard	werken’.
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Het	is	begonnen!
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GEMEENTE	OOSTSTELLINGWERF 

Marten	Tel	|	wijkcoördinator

Voor	het	hele	project	geldt	natuurlijk	ook	dat	‘tijdens	de	verbouwing	de	 
verkoop	gewoon	doorgaat’.	Dat	betekent	in	Ooststellingwerf	dat	er	én	goed	
en	uitvoerig	wordt	voorbereid	om	middels	samenwerken	de	beoogde	integrale	
aanpak	te	garanderen	én	er	wordt	al	begonnen	met	deel-projecten.	

In	Ooststellingwerf	wordt	de	voortgang	zichtbaar	in	de	inzet	van	de	wijk-
coördinator,	Marten	Tel.	In	het	volgende	deel	zal	hij	uitvoerig	aan	het	woord	
komen	over	zijn	werkwijze	en	hoe	de	bewoners	zijn	rol	ervaren.	Maar	ook	over	
hoe	hij	afstemt	met	die	andere	veldwerkers:	de	opbouwwerker	van	welzijns-
instelling	Scala,	leefbaarheidsmakelaar	van	woningbouwcoöperatie	Actium	en	
de	gezinscoach	die	in	de	wijken	actief	zijn.

Daarnaast	wordt	gewerkt	aan:
−	 versteviging	van	het	wijkteam
−	 extra	inzet	van	de	gezinscoach
−	 beweeg-	en	sportactiviteiten
−	 	een	reïntegratieproject	is	in	voor	bereiding,	onder	andere	gericht	op	klussen	

in	de	wijk	en	banen	in	de	zorg
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Het	is	begonnen!

Ook	in	de	gemeente	Weststellingwerf	en	het	dorp	Noordwolde	gaat	‘tijdens	de	verbouwing	 
de	verkoop	gewoon	door’.	Dat	betekent	hier	dat	er	én	goed	en	uitvoerig	wordt	voorbereid	om	
middels	samenwerken	de	beoogde	integrale	aanpak	te	garanderen	én	er	wordt	al	begonnen	 
met	deel-projecten.	

In	Weststellingwerf	is	schoolmaatschappelijk	werk	ingezet	en	dat	boekt	meteen	een	eerste	 
succes:	de	Vensterschool	kan	het	predicaat	‘zwak’	achter	zich	laten.	 
Het	onderwijzend	personeel	kan	zich,	sinds	de	intensivering	van	de	het	schoolmaatschappelijk	
werk	weer	voor	100%	concentreren	op	onderwijstaken	en	dat	werpt	dus	zijn	vruchten	af.	
Wim	Lem,	directeur	van	de	Vensterschool	en	lid	van	de	kerngroep	laten	we	daarover	in	de	 
volgende	uitgave	graag	aan	het	woord.

Daarnaast	is	gewerkt	aan:	
−	 Buitengewoon	Noordwolde	in	samenwerking	met	bureau	Hosper
−	 jeugdparticipatie	start	op,	de	jeugd	wordt	al	betrokken	bij	Buitengewoon	Noordwolde
−	 	vanuit	de	woningbouwcorporatie	en	zorginstelling	verloopt	de	verkenning	van	een	zorglokatie;	

dat	biedt	kansen	voor	leer-werk	banen	tijdens	bouw	en	later	in	de	zorg.	De	kerngroep	zit	op	
het	vinkentouw

−	 een	toekomstbestendig	MFC	het	Vlechtwerk
−	 	het	project	‘Turven	uit	het	Oosten’:	educatief	(eigen	inwoners)	toerisme	en	 

recreatie(bezoekers)

Hoewel	dit	project	niet	het	meest	eenvoudige	is	dat	ondernomen	wordt,	groeit	de	motivatie	om	
alle	voetangels	en	klemmen	die	samenhangen	met	een	dergelijk	complexe	aanpak,	met	de	dag.
In	het	volgende	deel	van	deze	uitgave	zullen	we	u	graag	meenemen	in	de	voortgang	van	de	 
Aandachtsgebieden	in	de	Stellingwerven.
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‘	Het	dorp	verandert	

langzaam	van	een	 

lijdend dorp naar  

een	leidend	dorp’.
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Colofon
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