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1 Inleiding

Opsterland: een inspiratie-
bron voor het succesvol 
betrekken van burgers.
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Burgerparticipatie
Burgerparticipatie, dat betekent niet vóór, maar mét 

burgers denken. Lokale kracht, kennis en deskundig-

heid inzetten. Burgers die zelf weten wat goed voor ze 

is en daarom meedenken over het gemeentelijk beleid 

ten aanzien van zorg en welzijn. Maar ook: burgers die 

verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar 

en voor hun omgeving. 

Burgerparticipatie past bij de trend van een zich terug-

trekkende overheid, die meer verantwoordelijkheid bij de 

burgers legt, de zelfwerkzaamheid van burgers stimuleert 

en meer vraaggericht wil werken. Er wordt dan ook veel 

over burgerparticipatie geschreven. Met name het minis-

terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

timmert aan de weg met onder meer de projecten ‘Help! 

Een burgerinitiatief’ en ‘In actie met burgers’. 

Hoe doe je dat?
Gemeenten leggen steeds meer de nadruk op deze 

eigen verantwoordelijkheid van burgers. Maar veel 

gemeenten vinden het lastig om processen van burger-

participatie in de praktijk goed vorm te geven. Zo blijkt 

dat eind 2010 minder dan de helft van de gemeenten 

een participatienotitie heeft.

Succesvolle burgerparticipatie vergt een goed samenspel 

van burgers, maatschappelijke organisaties en de (ge-

meentelijke) overheid. Maar met welke burgers treed je 

in contact? Hoe maak je slim gebruik van de expertise 

van maatschappelijke organisaties? Hoe voorkom je te 

hoge verwachtingen bij bewoners, en daarmee teleur-

stelling? Hoe betrek je mensen, zonder ze het gevoel te 

geven dat ze overvraagd worden? En hoe zorg je voor 

een goede interne communicatie?

Het verhaal van Opsterland
In deze brochure leest u het verhaal van Opsterland, 

een Friese plattelandsgemeente die al sinds 2002 actief 

werkt aan burgerparticipatie. In diverse trajecten heeft 

de gemeente Opsterland ervaring opgedaan met boven-

staande vragen. En dat heeft resultaat opgeleverd: het 

participatietraject in Opsterland heeft tot veel initiatief 

in de dorpen geleid. De dorpen zijn actiever en zelf-

redzamer geworden. De inwoners van Opsterland zijn 

enthousiast om zelf iets op te zetten en zijn zich bewus-

ter geworden van hun verantwoordelijkheid voor eigen 

doen en laten. Ze worden gehoord en serieus genomen. 

Daarom willen ze ook op sociaal vlak meer voor elkaar 

betekenen.

In deze brochure beschrijven we vier participatieprojec-

ten die op elkaar aansluiten: de Dorpsspiegel, het IDOP 

(Integraal DorpsOntwikkelingsPlan), de Dorpssteunpun-

ten en het participatietraject Visie op Voorzieningen. We 

nemen u mee in de tijd en laten zien hoe deze trajecten 

in samenspel zijn verlopen en wat het de gemeente en de 

dorpsbewoners heeft opgeleverd. Daarbij hebben we niet 

alleen oog voor de successen, we laten ook zien wat niet 

goed ging of bij nader inzien anders had gekund. We laten 

Burgerparticipatie, hoe doe je dat?
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u zien wat u van Opsterland kunt leren.

Met het verhaal van Opsterland willen we u, als gemeen-

teambtenaar of beleidsmaker, inspiratie én handreikingen 

bieden voor het succesvol betrekken van burgers!

Welkom in Opsterland

Opsterland is een van de grootste plattelandsgemeen-

ten in zuidelijk Friesland, midden in de Friese Wouden. 

Opsterland maakt deel uit van de P10, een netwerk van 

de tien grootste plattelandsgemeenten in Nederland. De 

gemeente Opsterland bestaat uit 16 dorpen, waarvan 

drie grotere kernen: Beetsterzwaag, Ureterp en Gorre-

dijk. Gezamenlijk hebben deze dorpen 30.000 inwoners, 

op 23.000 hectare grondgebied. 

Opsterland ligt onder de rook van de grotere plaatsen 

Heerenveen en Drachten. Veel inwoners wonen in de 

dorpen, maar werken elders. Ten opzichte van de gemid-

delde gemeente in Nederland wonen er meer jongeren in 

Opsterland, maar ook meer ouderen. Net als in de rest van 

Nederland is er in Opsterland sprake van vergrijzing en 

ontgroening. Dat betekent dat het aandeel van vijfenzes-

tigplussers de afgelopen vier jaar gestegen is, terwijl het 

aandeel van inwoners jonger dan twintig jaar gedaald is.

Ureterp

Beetsterzwaag

Gorredijk



Burgerparticipatie gaat om 
deelnemen aan de sociale en 
maatschappelijke netwerken  
op de plek waar je woont.

2  Burgerparticipatie: van eerste 
tot derde generatie
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Participatie
Participatie betekent ergens een aandeel in hebben. Bij 

bewoners- of burgerparticipatie gaat het om het deelne-

men aan sociale en maatschappelijke netwerken op de 

plek waar je woont. Het gaat om de directe woonomge-

ving en de bewoners. 

Bewoners hebben verschillende motieven om te par-

ticiperen: de behoefte om erbij te horen, om contact 

en veiligheid te creëren, om greep te krijgen op het 

bestaan of om dat bestaan mooier te maken. 

Eigenlijk gaat het om het verkrijgen van sociaal ka-

pitaal, het deel uitmaken en gebruik kunnen maken 

van sociale netwerken. Om je prettig te voelen binnen 

de eigen groep, maar ook om een brug te slaan naar 

instanties. In dat laatste geval spelen andere motieven 

een rol: het gaat dan om actie voeren, macht vormen 

en jezelf manifesteren. Om te blijven participeren 

hebben mensen uiteenlopende behoeften, variërend 

van serieus genomen worden tot subsidies en invloed 

hebben, afhankelijk van het soort initiatief. Ook de 

overheid heeft verschillende motieven om burgerpar-

ticipatie te stimuleren. Die motieven zijn door de tijd 

heen veranderd. 

Eerste generatie: Inspraak
Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw lieten ge-

organiseerde burgers zich horen en was er heftig verzet 

tegen overheidsplannen, bijvoorbeeld rond stadsver-

nieuwing. Dit gaf de aanzet tot wat wel de eerste gene-

ratie burgerparticipatie wordt genoemd; een wettelijk 

vastgelegd recht op inspraak. Met name ruimtelijke 

ordeningsplannen worden eerst aan bewoners voorge-

legd, om hen als belanghebbenden invloed te geven 

tegenover de ‘institutionele macht’ van projectontwik-

kelaars en overheden. 

Tweede generatie: Interactieve 
beleidsvorming
In de jaren negentig van de vorige eeuw verschoof het 

accent van inspraak naar ‘interactieve beleidsvorming’. 

Het initiatief ligt nog steeds bij de overheid, maar 

burgers krijgen de kans om van tevoren mee te denken 

over beleids- en besluitvorming. De overheid wilde zo 

draagvlak creëren en verzet en tegenstand voorkomen. 

Interactieve beleidsvorming past typisch binnen de pol-

derdemocratie en veronderstelt een algemene consen-

sus. Binnen het landelijke beleidskader Lokaal Sociaal 

Beleid was interactieve beleidsvorming belangrijk. 

Voorwaarden

Waaraan moet een onderwerp voldoen om zich 

te lenen voor een meer interactieve aanpak 

of voor een burgerinitiatief? In het algemeen 

gelden de volgende voorwaarden: 

*	het moet van belang zijn voor bewoners;

*	er moet voldoende vrije beleidsruimte zijn;

*	het moet niet al te technisch zijn;

*	het onderwerp moet in alle openheid behan-

deld kunnen worden. 
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Derde generatie: Burgerinitiatief
Mondige bewoners pakken steeds meer ruimte en 

rechten. In de zogenaamde derde generatie burger-

participatie nemen burgers zelf initiatief voor een actie 

binnen het publieke domein. Zodra de overheid bij zo’n 

initiatief wordt betrokken, spreken we over derde gene-

ratie burgerparticipatie. Het is eigenlijk een soort ‘om-

gekeerde participatie’, want de overheid participeert in 

een initiatief van burgers. Daarbij past ook een andere, 

faciliterende rol van de overheid en medeverantwoorde-

lijkheid van burgers. 

Een strikte indeling in eerste, tweede en derde genera-

tie burgerparticipatie is er overigens niet. De vorm en 

mate van burgerparticipatie is namelijk ook afhankelijk 

van het onderwerp. 

Meer informatie
Meer vormen van participatie worden uitgelicht in de 

publicatie ‘Participatie ontward’. U kunt deze bestellen 

en downloaden op www.movisie.nl/publicaties.



3 Het verhaal van Opsterland

Van een gemeente die vóór 
de bewoners denkt, naar een 
gemeente die mét bewoners 
denkt. 
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Dorpenbeleid
Het verhaal van Opsterland begint in 2001, ten tijde van 

het landelijke beleidskader Lokaal Sociaal Beleid (LSB). 

Lokaal Sociaal Beleid is ingegeven door de wens om 

sectoroverstijgend en integraal sociale problemen aan te 

pakken en te voorkomen. Integraal betekent in dit geval 

ook samen met bewoners; essentieel is dat dit beleid 

interactief tot stand komt. 

In de gemeente Opsterland, een plattelandsgemeente 

van zestien dorpen, werd het LSB vertaald in het zoge-

naamde Dorpenbeleid. Het vertrekpunt daarbij waren 

de dorpen en de structuur van de organisaties voor 

Plaatselijk Belang die daar van oudsher bestaan. Met het 

Dorpenbeleid wilde de gemeente een omslag maken 

van een aanbod- naar een vraaggerichte benadering. 

Met andere woorden, van een gemeente die vóór bewo-

ners denkt naar een gemeente die mét bewoners denkt, 

die bewoners en maatschappelijke instellingen actief 

betrekt bij de gemeentelijke beleidsvorming ten aanzien 

van de sociale, fysieke en economische infrastructuur. 

De Dorpsspiegel
Om als gemeente gebruik te kunnen maken van de 

lokale kracht, kennis en deskundigheid is het nodig  

om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van 

bewoners. De eerste stap in de uitvoering van het  

Dorpenbeleid is de ontwikkeling van de Dorpsspiegel 

(zie pagina 13), een gestructureerde informatieverzame-

ling uit de dorpen die de stand van zaken aangeeft en 

een signalerende functie heeft. De Dorpsspiegel is voor 

het eerst uitgevoerd in 2002, en daarna opnieuw in 2006 

en 2010. Alle dorpen in de gemeente Opsterland doen 

mee aan de Dorpsspiegel. 

Signaleren
Voor dorpsbewoners is de Dorpsspiegel een instrument 

waarmee ze zicht krijgen op de kwaliteit van leven in 

hun dorp. Met die informatie kunnen ze zelf werken aan 

het verbeteren van die kwaliteit. Maar ook kunnen ze 

daarover met de gemeente en met andere maatschap-

van Lokaal Sociaal Beleid naar Dorpsspiegel− 2001 −

Jacob Ottens, 

gemeente Opsterland:

Toen we met de Dorpsspiegels begonnen was er 

niet bij alle collega's binnen de gemeente draag-

vlak. Daarin hebben we ook als gemeente een 

ontwikkeling doorgemaakt. Nu is het veel meer 

geaccepteerd dat je eerst naar de bewoners 

gaat. Dat is echt onderdeel geworden van de 

cultuur binnen de gemeente. In de politiek staat 

het Dorpenbeleid niet ter discussie. En omdat in 

de werkgroep Dorpenbeleid collega's zitten die 

anderen meekrijgen is dit verankerd binnen de 

gemeente.
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pelijke organisaties in gesprek gaan. Zo kan het dorp de 

Dorpsspiegel gebruiken om een bepaald thema zelf op te 

pakken of bij de gemeente op de agenda te zetten. 

Voor de gemeente biedt de Dorpsspiegel inzicht in wat 

er in de dorpen leeft en hoe bewoners de leefbaarheid 

van het dorp ervaren. Daarmee kan de gemeente een  

visie ontwikkelen over de sociale, fysieke en econo-

mische infrastructuur. Zo helpt de Dorpsspiegel de 

gemeente om thema’s te bepalen, voor de afzonderlijke 

dorpen maar ook voor alle dorpen samen. Met andere 

woorden: de Dorpsspiegel biedt zowel het dorp als de 

gemeente een instrument om op een zinvolle en onder-

bouwde manier met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee 

ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen. Ten 

slotte kunnen dorpen zich door de Dorpsspiegels ook 

met elkaar vergelijken. De Dorpsspiegel leidt daarmee 

tot meer bewustzijn en betrokkenheid onder de dorps-

bewoners en tot meer betrokkenheid bij de gemeente.

Monitor
De Dorpsspiegel wordt eens in de vier jaar herhaald. 

Het is daarmee ook een monitor waarmee de ontwik-

keling van de dorpen gevolgd wordt in de tijd. Hebben 

interventies bijvoorbeeld tot gevolg dat bewoners de 

kwaliteit van leven positiever waarderen? 

Pluspunten van de Dorpsspiegel
De Dorpsspiegel: 

*	geeft globaal inzicht in wat er speelt in het dorp; 

*	vormt een voedingsbodem van punten waar een dorp 

meer mee wil;

In de dorpsspiegel van Bakkeveen werd gecon- 

stateerd dat er behoefte was aan een ontmoe-

tingspunt voor jongeren. Met inzet vanuit het 

dorp is toen een sportontmoetingsplek gereali-

seerd. Jongeren zelf hebben veel in de financie-

ring bijgedragen door allerlei klusjes in het dorp 

uit te voeren. 

Voorbeeld

*	biedt zowel gemeente als dorp handvatten om het 

gesprek met elkaar aan te gaan;

*	biedt de gemeente een gefundeerde basis voor 

beleidsontwikkeling;

*	creëert zelfbewustzijn bij dorpen;

*	geeft een ontwikkeling weer;

*	genereert betrokkenheid bij zowel het eigen dorp als 

bij de gemeente.
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Kanttekeningen en voorwaarden 
*	De Dorpsspiegel geeft alleen de huidige en feitelijke 

stand van zaken weer. Het zegt niets over oorzaken.

*	 In de enquête zijn geen vragen opgenomen over het 

toekomstbeeld. De Dorpsspiegel is daarmee een eer-

ste stap in een groter traject.

*	Het traject vergt veel van dorpsbewoners. Voorwaarde 

voor het slagen is een actieve en betrokken dorpsbe-

langenvereniging. In de Opsterlandse dorpen coördi-

neerden leden van Plaatselijk Belang het verspreiden 

en weer ophalen van de enquêtes. Die betrokkenheid 

leverde een hoge respons op.

*	De Dorpsspiegel heeft de functie van monitor. Voor-

waarde is wel dat de gemeente het traject iedere paar 

jaar herhaalt. Dat vergt ook inzet van de gemeente.

Lieneke de Jong,  

Plaatselijk Belang Jonkerslân:

Uit de eerste Dorpsspiegel kwam naar voren 

dat veel bewoners van de kleine dorpen zich 

eenzaam voelen. Maar om eenzaamheid aan te 

pakken moet je weten waar het vandaan komt 

en wat de behoefte is. Nu stellen we betere, 

meer gesloten vragen met duidelijk omschreven 

categorieën, zodat we de uitkomsten kunnen 

gebruiken om concreet actie te ondernemen.
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Dorpsspiegel

De Dorpsspiegel is een instrument om de kwali-

teit van leven in een dorp in kaart te brengen. 

Bij de invoering van het Lokaal Sociaal Beleid 

wilde de gemeente Opsterland weten wat er 

leefde in de dorpen op het gebied van leef-

baarheid, zorg en welzijn. In 2000 ontwikkelde 

het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg 

en Welzijn (NIZW, een van de voorlopers van 

MOVISIE) de Dorpsspiegel in samenwerking met 

Partoer CMO Fryslân. De Dorpsspiegels worden 

uitgevoerd door de gemeente en de lokale wel-

zijnsorganisatie Timpaan Welzijn. 

Onderdelen

Een Dorpsspiegel bestaat uit de volgende 

onderdelen:

1. Dorp in structuur – Verzameling van statisti-

sche gegevens: de demografische, fysieke en 

economische kenmerken van dorpen. Hoeveel 

inwoners heeft het dorp? Hoe is de leeftijds-

opbouw? Hoeveel huizen staan er? Wat is het 

aantal voorzieningen? 

2. Dorp in vragen – Enquête dorpsbewoners. 

Ruim 100 meerkeuzevragen over persoonlijke 

meningen en gevoelens ten aanzien van de 

leefbaarheid in het dorp. Bijvoorbeeld een 

beoordeling (rapportcijfer) van de voorzie-

ningen, tevredenheid over het onderhoud 

van de wegen of een oordeel over de sociale 

contacten in het dorp. 

3. Dorp in gesprek – Interviews met en door 

actieve dorpsbewoners. Een diepte-interview 

door actieve dorpsbewoners (meestal het be-

stuur van Plaatselijk Belang) met een sleutel-

figuur uit het dorp (bijvoorbeeld iemand die 

zijn hele leven in het dorp gewoond heeft en 

actief is in het verenigingsleven). Daarnaast 

een groepsinterview met de verenigingen in 

het dorp. 

4. Dorp in beeld – Dorpsbewoners gaan aan de 

hand van een aantal thema’s op pad om foto’s 

te maken, om zo letterlijk in beeld te brengen 

wat er leeft in het dorp.

5. Analyse van het dorp – Vergelijking met de 

andere dorpen en met de gemeente.

Deze inventarisatie wordt eens in de vier jaar 

herhaald. 

Meer informatie

*	Een uitgebreide beschrijving van de methodiek 

Dorpsspiegel vindt u in de publicatie ‘Dorpsbe-

woners maken het dorp. Toolkit bewonerspar-

ticipatie’. U kunt deze downloaden op  

www.movisie.nl/publicaties.

*	De resultaten van de Dorpsspiegels in Opster-

land vindt u op www.dorpsspiegels.nl.
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Het IDOP
Het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) bouwt 

logisch voort op de Dorpsspiegel en voegt er een toe-

komstvisie en uitvoeringsplan aan toe (zie pagina 16). 

Timpaan Welzijn ontwikkelde het IDOP, met onder-

steuning van Reint Meijer van het toenmalige LCO, in 

opdracht van de gemeente Opsterland. Met als doel om 

samen met bewoners een toekomstplan voor het dorp 

te ontwikkelen. Het eerste IDOP werd in 2006 opgesteld 

in Wijnjewoude. 

Het IDOP is een plan van het dorp zelf; dat is het voor-

naamste uitgangspunt. Verder besteedt het niet alleen 

aandacht aan fysieke aspecten, zoals de ruimtelijke 

inrichting en voorzieningen, maar ook aan sociale aspec-

ten, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

Bouwstenen
De Dorpsspiegel vormt een belangrijke input voor het 

IDOP. Verder komt het IDOP tot stand door bijdragen 

van verschillende betrokkenen:

*	Plaatselijk Belang nodigt bewoners uit voor dorpsbij-

eenkomsten en themagroepen.

*	Bewoners geven aan welke vraagstukken spelen.

*	Gemeenteambtenaren leveren statistische gegevens 

of specifieke expertise rond bijvoorbeeld ruimtelijke 

ordening.

*	Maatschappelijke organisaties en plaatselijke vereni-

gingen leveren ook vanuit specifieke kennis bouwste-

nen aan en zetten zich in voor de ontwikkeling van 

de plannen. Dat creëert draagvlak, want zij zijn de 

partijen die straks betrokken zijn bij de uitvoering. 

Bovendien kunnen ze zo tijdens het proces al inbreng 

geven over de haalbaarheid van wensen. 

*	Opbouwwerk ondersteunt het proces, stimuleert de 

samenwerking en ziet er op toe dat er afspraken over 

vervolgstappen worden gemaakt. 

*	Plaatselijk Belang draagt samen met de gemeente 

zorg voor de vervolgstappen van het plan.

van Dorpsspiegel naar IDOP− 2006 −

Willie Oldengarm,  

Timpaan Welzijn:

In het verleden maakte Plaatselijk Belang wel 

eens een mooi boekje met een toekomstplan 

voor het dorp, maar dat verdween in de praktijk 

vaak in een la. Het werd bijvoorbeeld pas aange-

boden aan de gemeente wanneer de middelen 

al verdeeld waren. En omdat de gemeente niet 

bij het opstellen betrokken werd, was er vaak 

te weinig oog voor praktische haalbaarheid 

van de plannen. Dat gaf de dorpen het gevoel: 

‘Zie je wel, de gemeente luistert toch niet naar 

ons.’ Met het IDOP wil de gemeente die cirkel 

doorbreken.
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Pluspunt van het IDOP
Het IDOP is een breed gedragen plan van dorp, gemeen-

te, uitvoerende instellingen en organisaties. Dat is een 

kracht maar ook een voorwaarde: alle partijen moeten 

er achter staan om tot een gezamenlijke uitvoering te 

kunnen komen. 

Het werken aan een IDOP genereert betrokkenheid in 

het dorp. Het boort nieuwe krachten aan en zorgt voor 

veel enthousiasme. Daarmee vergroot het de sociale 

cohesie.

Kanttekeningen en voorwaarden
Het opstellen van een IDOP vraagt om een actief en 

betrokken Plaatselijk Belang, als schakel tussen dorps-

bewoners en gemeente.

*	Een IDOP-traject vraagt om een meer procesmatige 

manier van werken bij de gemeente. Ook in die ver-

volgprojecten moet de gemeente zich flexibel opstel-

len, samenwerken met instellingen, organisaties en 

bewoners en per dorp ‘maatwerk’ leveren. 

*	Het traject vraagt van ambtenaren de nodige com-

municatievaardigheden. Zij moeten leren om goed 

te luisteren naar bewoners, stap voor stap mee te 

denken en hun inbreng serieus te nemen.

*	Opbouwwerk of een andere sleutelpartij moet er op 

toezien dat er vervolgstappen worden gemaakt en er 

resultaat wordt geboekt. Daarbij is het wel zaak dat 

bewoners betrokken blijven en dat het een plan van 

het dorp blijft.

 

In Wijnjewoude hebben 80 mensen uit het dorp  

meegedaan in het IDOP-traject. Veel deelnemers  

zijn zich actief in gaan zetten voor het dorp. Zo  

hebben zij met hulp van de gemeente een 

dorpssteunpunt opgezet, de jeugdsoos nieuw 

leven ingeblazen, krokussen geplant om de en-

tree van het dorp te verfraaien en een vissteiger 

aangelegd. Al met al is het dorp veel levendiger 

geworden. 

Voorbeeld
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Integraal DorpsOntwikkelingsPlan 
(IDOP) 

Het IDOP is een gezamenlijk toekomstplan van

en voor het dorp, opgesteld door een project-

groep van bewoners, de gemeente en instel-

lingen. Het IDOP beschrijft hoe het dorp er over 

vier jaar uit moet zien om er prettig te wonen, 

werken en recreëren. Daarbij kijkt de project-

groep naar zowel fysieke, sociale en economische 

aspecten. Het IDOP beschrijft vervolgens welke 

concrete stappen moeten worden ondernomen 

om de plannen te realiseren. 

Stappen

Het proces kent de volgende stappen:

1. Benoeming van thema’s – De gemeente en 

Plaatselijk Belang stellen (op basis van de re-

sultaten van de Dorpsspiegels) thema’s vast. 

2. Verdieping van de thema’s – In overleg met 

Plaatselijk Belang vormt de projectgroep focus-

groepen van bewoners, bijvoorbeeld senioren, 

jongeren, nieuwkomers of ondernemers. Door 

middel van uitspraken leveren zij bouwstenen 

aan voor het vervolg. 

3. Vertaling van de thema’s in een toekomst-

plan – In twee plenaire dorpsbijeenkomsten 

koppelt de projectgroep de uitspraken terug 

en scherpt ze aan tot kernuitspraken: “Waar 

wij voor gaan in het dorp is ...”. Samen vormen 

deze uitspraken een globaal toekomstperspec-

tief. In de tweede bijeenkomst worden samen 

met bewoners ook de knelpunten benoemd. 

De uitkomst is een aantal uitspraken van het 

soort: “We hebben nog niet... “, “We kunnen 

nog niet...”, “We weten nog niet...” et cetera.

4. Uitwerking van thema’s in (deel)plannen – 

Werkgroepen van dorpsbewoners werken 

de thema’s als volgt uit: Wat is het concrete 

resultaat over een half jaar? Wat kunnen we 

zelf doen en wat hebben we nodig van de ge-

meente? Welke tussenstappen zijn nodig? Wie 

doet wat en wanneer? De werkgroepen be-

trekken deskundigen vanuit de gemeente en 

relevante organisaties, verenigingen en instel-

lingen, die de benodigde kennis en expertise 

inbrengen. Dit leidt tot haalbare plannen en 

draagvlak onder degenen die ze later moeten 

gaan uitvoeren. 

5. Presentatie van de plannen – In een dorps-

bijeenkomst worden de plannen aan elkaar 

en aan het gemeentebestuur voorgelegd. Het 

koersdocument met daarin visie en plannen 

wordt uitgereikt.

6. Afspraken over het vervolg – Dorp, gemeente 

en instellingen maken afspraken over verdere 

uitwerking, concrete uitvoering en monitoring. 

Meer informatie

*	Een uitgebreide beschrijving van het IDOP 

vindt u op www.timpaanwelzijn.nl. 
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Dorpssteunpunten
Het Dorpssteunpunt is een plek – een loket, een spreekuur 

of een netwerk – waar dorpsbewoners terecht kunnen met 

vragen of initiatieven. Dat kunnen hele concrete vragen 

zijn, zoals “Hoe kan ik rolstoelvervoer regelen?" of ”Wie 

helpt mij met boodschappen doen?”. Maar ook vragen als 

“Waar kan ik terecht voor een computercursus?” of “Waar 

kan ik informatie krijgen over dementie en ondersteu-

ning?”. De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt kunnen 

mensen doorverwijzen naar de juiste instanties. 

Het Dorpssteunpunt is zo als het ware een verbinding 

tussen de informatiepunten Wmo in de drie kernen 

Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk en de lokale 

organisaties of sleutelfiguren in de dorpen van Opster-

land. De centrale gedachte is dat problemen vroegtijdig 

worden gesignaleerd en waar mogelijk binnen het eigen 

dorp worden opgelost.

Wmo
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) ingevoerd, waarvan de uitvoering in handen ligt 

van de gemeenten. De Wmo legt de verantwoordelijk-

heid voor het eigen leven nadrukkelijker dan voorheen 

bij de burgers zelf neer. Zelfredzaamheid en participatie 

staan centraal. De essentie is dat alle mensen, ook de 

kwetsbare, moeten kunnen meedoen.

van Wmo naar Dorpssteunpunt− 2007 −

Voorbeeld

Een Dorpssteunpunt signaleerde dat er in hun 

dorp geïsoleerd levende ouderen wonen, die nau-

welijks de deur uit komen en hun warme maaltijd 

van Tafeltje Dekje alleen opeten. Als alternatief is 

er nu de ‘open tafel’, een periodieke gezamenlijke 

maaltijd in een buurthuis of een verzorgingshuis.
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Er zit weinig formele structuur in de organisatie 

van de Dorpssteunpunten. In feite is dat juist 

de kracht. Als het lokaal goed loopt, moet je er 

geen structuur boven leggen. Opsterland heeft 

geen vrijwilligersbank, maar richt zich juist op de 

lokale netwerken! Wel willen we als gemeente 

ondersteuning bieden. We willen de Dorps-

steunpunten beter toerusten om de match tussen 

vrijwilliger en vrijwilligerswerk te maken.

Trijntje Köhler,  

gemeente Opsterland:

Voor gemeenten betekende dit in de praktijk dat in eer-

ste instantie veel energie ging zitten in de aanbesteding 

van de huishoudelijke verzorging. Nu de Wmo loopt, 

ontstaat er ruimte om te kijken hoe deze participatiewet 

verder ontwikkeld kan worden. De Wmo kent negen 

prestatievelden. Prestatieveld 1, leefbaarheid en sociale 

samenhang, wordt vaak aangeduid als het belangrijkste. 

Tegelijk is het ook het lastigste prestatieveld om conse-

quent in te vullen.

Veel gemeenten vonden het lastig om de Wmo in te 

voeren. Ze hadden het gevoel dat het rijk hen opza-

delde met iets waarvoor ze niet toegerust waren. In 

Opsterland lag dat anders. Hier gaf de Wmo juist een 

nieuwe impuls aan het Dorpenbeleid. De uitkomsten 

van de Dorpsspiegels gaven voldoende aanknopingspun-

ten voor de ontwikkeling van het Dorpssteunpunt. 

Proces
De gemeente organiseerde meerdere bijeenkomsten 

over Dorpssteunpunten in de verschillende dorpen. 

De dorpen waren enthousiast over het idee. Zeven dor-

pen gaven meteen aan dat ze mee wilden doen. 

De steunpunten werden gefaseerd ingevoerd. Wijnje-

woude was de eerste. Daar werd de Dorpsspiegel uitge-

werkt tot een IDOP (zie pagina 16), waarin onder andere 

naar voren kwam dat de bewoners goede zorg voor 

jong en oud wilden in het dorp. Dit was een concrete 

aanleiding voor het opzetten van een Dorpssteunpunt. 

De gemeente heeft voor het ontwikkelen van een 

Dorpssteunpunt een methodiekbeschrijving gemaakt 

(zie pagina 13), maar dit is geen blauwdruk. Soms is het 

Lieneke de Jong,  

Plaatselijk Belang Jonkerslân:

Wij zijn als dorp bezig met het opzetten van een 

Dorpssteunpunt. Tijdens een bijeenkomst van de 

gemeente hoorde ik hoe Terwispel het probeer-

de aan te pakken. Zo willen wij dat ook graag. 

Wij willen vrijwilligers uit de zorg inzetten als 

aanspreekpunt; die actief in hun eigen buurt 

ogen en oren openhouden en als het nodig is 

doorverwijzen naar zorginstanties in de om-

ringende dorpen. Op eigen initiatief hebben wij 

hierover toen overleg gehad met opbouwwerker 

Willie Oldengarm. Zij wil ons daarbij helpen.
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een spreekuur op een vaste tijd en locatie, in andere 

dorpen is het een netwerk van contactpersonen die ook 

een signalerende functie hebben. Het steunpunt kan 

verschillende vormen aannemen, afhankelijk van waar 

het dorp behoefte aan heeft. Het ontwikkelt zich vaak 

organisch, met organisatorische en procesondersteuning 

van het opbouwwerk. 

Bouwstenen
Bij het Dorpssteunpunt zijn verschillende personen en 

organisaties betrokken: 

*	Vrijwillige medewerkers – Vrijwillige medewerkers 

van het Dorpssteunpunt zijn de ogen en oren van het 

dorp. Zij bemensen het spreekuur, hebben contact met 

de aanvragers en signaleren vragen en problemen. Zij 

proberen de minder complexe vragen met vrijwilligers 

uit het dorp op te lossen en geven de meer complexe 

vragen door aan het Informatiepunt Wmo. 

*	Vrijwilligers – Vrijwilligers bieden daadwerkelijk hulp 

en ondersteuning aan aanvragers. 

*	Werkgroep Dorpssteunpunt – De werkgroep inven-

tariseert, rapporteert, schrijft stukken, overlegt met 

externe partijen, creëert draagvlak in het dorp en 

draagt zorg voor besluitvorming in het dorp.

*	Gemeente / Welzijnsorganisatie – De werkgroep 

wordt begeleid door een procesondersteuner vanuit 

de gemeente of Timpaan Welzijn. Deze procesonder-

steuner is ook de verbindende schakel tussen het dorp 

en de gemeente. 

*	Wmo – adviseur – Een medewerker van het informa-

tiepunt Wmo van het betreffende Woonservicegebied 

adviseert en vormt de verbinding tussen het Dorps-

steunpunt en het Informatiepunt Wmo. De Dorps-

steunpunten worden zo ingebed in de structuur van 

Woonservicegebieden (zie pagina 21). De Wmo-ad-

viseur zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de 

vrijwilligers en houdt ze op de hoogte van veranderin-

gen in bijvoorbeeld de AWBZ, Wmo en sociale zaken. 

De Wmo-adviseur leert zo snel het netwerk in het 

dorp kennen en vice versa. 

Twee keer per jaar komen alle werkgroepen van Dorps-

steunpunten in de gemeente Opsterland bij elkaar, om 

successen te benoemen en een inhoudelijk thema te 

bespreken. 

Jacob Ottens,  

gemeente Opsterland:

Bij de invoering van de Wmo in 2007, zijn in de 

drie grote kernen Beetsterzwaag, Ureterp en 

Gorredijk informatiepunten Wmo opgezet. Maar 

we wilden als gemeente dichter bij de burgers 

zitten en daar vormden de uitkomsten van de 

Dorpsspiegels alle aanleiding toe. In de com-

municatie rond de Dorpssteunpunten hebben 

we sterk de nadruk gelegd op de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van gemeente, bewoners 

en organisaties voor de leefbaarheid in het dorp. 

We hebben expliciet aan de dorpen gevraagd: 

“We hebben jullie nodig?”. Dat heeft goed uit-

gepakt, er was in de dorpen veel animo om zelf 

met de Dorpssteunpunten aan de slag te gaan.
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Dorpssteunpunt 

Het Dorpssteunpunt is een loket waar dorpsbewo-

ners in eerste instantie met een vraag of initiatief 

terecht kunnen. Het kan de vorm hebben van een 

spreekuur, maar ook bestaan uit contactpersonen 

of aanspreekpunten in een straat of buurt. 

Het Dorpssteunpunt geeft informatie en onder-

steuning bij vragen over wonen, welzijn en zorg. 

Medewerkers signaleren wat er in het dorp 

speelt en geven aan wat de witte vlekken zijn. 

Zij zorgen er ook voor dat de gesignaleerde pro-

blemen worden opgepakt, als het mogelijk is in 

het dorp zelf en de complexere vragen door het 

informatiepunt Wmo in de nabijgelegen grotere 

plaats waar het Dorpssteunpunt onder valt. Tot 

slot heeft het Dorpssteunpunt tot doel om dorps-

bewoners te stimuleren om vrijwilliger te worden 

en zich in te zetten voor mededorpsbewoners. 

Fases

Het proces van het opzetten van een Dorpssteun-

punt kent de volgende fases:

1. Initiëren – De gemeente licht het idee Dorps-

steunpunt toe aan Plaatselijk Belang, inventa-

riseert belangrijke organisaties en sleutel- 

figuren in het dorp, stelt een werkgroep  

samen waarin verschillende groepen uit  

het dorp vertegenwoordigd zijn en maakt 

werkafspraken met deze werkgroep. In een 

startbijeenkomst worden dorpsbewoners  

geïnformeerd over de plannen.

2. Ontwikkelen – De werkgroep inventariseert 

bestaande activiteiten, structuren, knelpunten 

en wensen in het dorp en stelt een programma 

van eisen op. Verder verkent de werkgroep de 

verschillende modellen om een Dorpssteunpunt 

vorm te geven, maakt daar een (voorlopige) 

keuze in en stelt de benodigde faciliteiten vast. 

Dit resulteert in een schetsontwerp voor het 

Dorpssteunpunt. 

3. Toetsen – De werkgroep toetst het draagvlak bij 

bewoners, de gemeente en andere betrokken 

partijen.

4. Uitwerken van het schetsontwerp – Het eerste 

ontwerp wordt aangescherpt en verbeterd en 

vertaald in concrete acties. Het resultaat is een 

implementatieplan. 

5. Besluiten – Bewoners, gemeente en andere 

betrokkenen stellen samen het ontwerp en 

implementatieplan vast. 

6. Implementeren – De acties uit het implementa-

tieplan worden uitgevoerd, zodat het Dorps-

steunpunt klaar is om van start te gaan. 

7. Starten, doorontwikkelen en borgen – Het begin 

van de uitvoering, met doorlopende verbetering 

naar aanleiding van tussentijdse evaluaties. 

Meer informatie

Meer informatie over de Dorpssteunpunten 

vindt u op www.opsterland.nl > welzijn, on-

derwijs en sport > leefbaarheid in de dorpen > 

dorpssteunpunten 
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Drie gebieden
Na het invoeren van de Wmo en het opzetten van 

Dorpssteunpunten in 2007 – 2008 begon de gemeente 

Opsterland in 2009 met de ontwikkeling van drie Woon-

servicegebieden rond Gorredijk, Beetsterzwaag en Ure-

terp. Dit zijn clusters van dorpen waarin gezamenlijk het 

basisaanbod van wonen, welzijn en zorgvoorzieningen 

wordt geregeld. Het uiteindelijke doel van Woonservice-

gebieden is bevorderen dat inwoners van Opsterland zo 

lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving 

kunnen blijven wonen. Op lokaal niveau zijn of komen 

er voorzieningen die dat mogelijk maken. Ook het ver-

sterken van vraaggericht werken is een doel.

Oplossingen voor echte vragen
Een projectgroep van gemeente, woningcorporaties, 

welzijns- en zorgorganisaties werkt aan de opbouw van 

deze Woonservicegebieden. Sinds 2010 gebeurt dat ook 

in overleg met vrijwilligersorganisaties en bewonersver-

tegenwoordigers. Dit gebeurt in nauwe aansluiting op 

trajecten als Dorpssteunpunten (zie pagina 21) en Visie 

op Voorzieningen (zie pagina 26). 

De gemeente Opsterland doet mee in het VNG-project 

‘De Kanteling’, waarin vraaggericht werken, het aanslui-

ten bij wat mensen zelf kunnen en inzet van collectieve 

voorzieningen centraal staan. Ook dit project sluit naad-

loos aan bij de opbouw van Woonservicegebieden.

Aanpak
De aanpak in de Woonservicegebieden bestaat tot nu 

toe uit de volgende onderdelen: 

*	Basisaanbod wonen – welzijn – zorg (WWZ): voor 

ieder Woonservicegebied is met een ‘kruisjeslijst’ aan-

gegeven welke voorzieningen en diensten in de drie 

centrumdorpen en welke in de kleine kernen erom-

heen beschikbaar zijn. Zo is er een goed beeld van het 

bestaande aanbod.

Woonservicegebieden 

Trijntje Köhler,  

gemeente Opsterland:

Wij willen zoveel mogelijk uitgaan van de 

behoeften van mensen en dan niet claim- maar 

oplossingsgericht werken. Dorpssteunpunten 

kunnen daarbij hele goede rol spelen door de 

oplossing dicht bij huis te zoeken. We hebben 

wat betreft ‘De Kanteling’ veel geleerd van de 

gemeente Boarnsterhiem, die veel ervaring heeft 

met deze manier van denken en werken.

− 2009 −

Sjoerd IJdema,  

Partoer CMO Fryslân:

De gemeente Opsterland maakt goed gebruik 

van Wmo-loketten en Timpaan (opbouwwerk). 

Die zijn de smeerolie tussen bewoners en ge-

meente en fungeren als intermediair tussen de 

dorpen en de gemeente.
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*	De Kanteling: dit project is bedoeld om in samenwer-

king te komen tot de beste oplossing voor burgers 

met een hulpvraag. Aan De Kanteling doen mensen 

mee uit het werkveld van de woningcorporatie, 

welzijnswerk, zorginstelling, zorgkantoor, de Wmo-

mensen van de gemeente en MEE-Friesland; mensen 

die regelmatig in de dorpen komen en die regelmatig 

contact hebben met de vragende burger. Met een vra-

genlijst, die vooral als checklist wordt gebruikt, bren-

gen ze het verhaal achter de vraag in beeld. Daarbij 

wordt uitdrukkelijk gekeken naar wat de hulpvragers 

nog wel kunnen en welke mogelijkheden de directe 

omgeving hen biedt. De professionals zijn getraind in 

deze nieuwe werkwijze , waarna ze gedurende een 

oefenperiode in koppeltjes van twee op bezoek gaan 

bij bewoners. In een zogenoemd ‘Veldoverleg’ bren-

gen zij de casussen in, en in afstemming met elkaar 

zoeken ze naar de beste oplossing, als het even kan in 

(en door) het dorp.

Bij het zoeken van een oplossing wordt uitdrukkelijk 

de samenwerking gezocht; ook met vrijwilligers van 

bijvoorbeeld het Dorpssteunpunt. Soms zijn er crea- 

tieve en eenvoudige oplossingen te verzinnen (zie 

voorbeeld).

Pluspunten woonservicegebieden
*	Het traject Woonservicegebieden creëert overeen-

stemming met dorpsbewoners over het gewenste en 

haalbare basisaanbod van WWZ-voorzieningen. 

*	Vrijwilligers- en Plaatselijke Belangenorganisaties 

brengen een sterke betrokkenheid vanuit de praktijk 

in: ‘niet praten maar doen’.

Kanttekening en voorwaarden
*	Soms hebben professionele organisaties te veel aan-

dacht voor hun eigen positionering en minder voor 

het collectieve belang.

*	Open communicatie over samenwerking tussen zorg- 

en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties 

blijkt vaak lastig omdat de rollen en verantwoordelijk-

heden van ‘formeel’ en ‘informeel’ niet altijd duidelijk 

zijn en niet in kaart gebracht worden. 

Een vrouw wenst dagopvang voor haar demen- 

terende man, terwijl de man zelf daar geen zin  

in heeft maar wel graag wil biljarten. Samen 

met het dorpssteunpunt is regelmatig opvang 

aan huis georganiseerd ter ontlasting van de 

vrouw en een vrijwillig maatje gevonden die 

met de man gaat biljarten.

Voorbeeld
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Toekomstscenario’s
Het doel van ‘Visie op Voorzieningen’ is om met bewo-

ners en maatschappelijke partijen in discussie te gaan 

over de verdeling van de voorzieningen binnen de ge-

meente. Het traject is opgestart vanuit de gemeente, om 

een duidelijke koers uit te zetten en ad-hocbeslissingen 

te voorkomen. De methodiek is ontwikkeld door Partoer 

CMO Fryslân en STAMM CMO. 

Krimpsterterp en Groeisterwoude
Een inventarisatie van aanwezige voorzieningen en het 

gebruik daarvan, samen met een aantal gesprekken met 

sleutelfiguren uit de dorpen, leidde tot twee toekomst-

traject Visie op Voorzieningen

Trijntje Köhler, 

gemeente Opsterland:

In de praktijk werkte de aanpak niet in alle 

opzichten even goed. Ik geloof niet dat mensen 

moeite hebben met scenariodenken, maar ik 

denk wel dat mensen zich niet gehoord voelden. 

In feite is ‘Visie op Voorzieningen’ eerder een 

voorbeeld van interactieve beleidsontwikkeling 

dan van burgerparticipatie. Achteraf gezien 

hadden we de aanleiding en de aanpak beter 

moeten communiceren. Het was goed geweest 

als de gemeente naar aanleiding van dit traject 

een extra terugkoppelingsslag naar de dorpen 

had gemaakt.

− 2009 −

Anne Feenstra, 

Plaatselijk Belang Tijnje: 

Mensen hebben heus niet zo veel moeite om in 

scenario’s te dwenken. Maar het gaat toch nog 

altijd over hun eigen dorp. Een van de scenario’s 

was bijvoorbeeld een woondorp zonder school. 

Als mensen dat horen denken ze al snel “Onze 

school is in gevaar”. Dan telt verder geen enkel 

argument meer en gaan de hakken in het zand.

scenario’s: Krimpsterterp en Groeisterwoude. Met die 

scenario’s gingen gemeenteambtenaren en CMO’s in 

de dorpen het debat aan. Jongeren op scholen kregen 

apart bezoek. Ook met de maatschappelijke organisaties 

werd apart een gesprek gevoerd. 

In deze dorpsgesprekken gingen dorpsbewoners in de-

bat over deze twee mogelijke scenario’s in de gemeente. 

Aan de hand van vijf basisfuncties; ontmoeten, wonen, 

zorg, onderwijs en sport en een lijst uitgangspunten bij 

de scenario’s bespraken zij vragen als: “Wat is de be-

langrijkste functie voor dit type dorp? Wat moet er met 

de andere functies gebeuren?”.
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Drie typen dorpen
Op basis van de uitkomsten van Visie op Voorzieningen 

heeft de gemeente Opsterland een beleidsdocument 

opgesteld. Daarin maakten zij onderscheid tussen woon-

dorpen, plusdorpen en centrumdorpen. 

Woondorpen zijn dorpen die er aantrekkelijk en goed 

verzorgd uitzien, met een centrale ontmoetingsplek. 

Plusdorpen hebben naast een ontmoetingsplek wat 

meer voorzieningen, zoals een school of een sportac-

commodatie. Drie centrumdorpen vervullen een verzor-

gende functie in een bepaald gebied en bedienen alle 

drie een aantal woon- en plusdorpen. 

Dit beleidsdocument is een visie voor de komende 20 

jaar, waarop nog een uitvoeringsplan geschreven moet 

worden. In september 2010 is dit document in een 

gemeentebrede bijeenkomst teruggekoppeld naar de 

dorpen. Dat was spannend, want dorpen maakten een 

vertaling van de drie dorpstypen, inclusief de daarbij ge-

schetste voorzieningen, naar hun eigen dorp. Dit leverde 

veel reacties op en zelfs een tegennota. Inmiddels is de 

visie vastgesteld door het college en de gemeenteraad, 

met de wijziging dat de beschrijving van de concrete 

betekenis van de scenario’s voor de dorpen is geschrapt. 

Pluspunten van Visie op 
Voorzieningen
Het traject Visie op Voorzieningen creëert bewust-

wording in de dorpen. Omdat het gesprek gaat over 

mogelijke scenario’s, praten de deelnemers niet over 

hun eigen concrete dorpssituaties, maar worden zij 

uitgedaagd om over het eigen dorpsbelang heen te 

Voorbeeld

In Luxwoude zagen dorpsbewoners als con-

sequentie dat de school zou moeten sluiten, 

terwijl ze rekenden op een nieuw multifunctio-

neel gebouw met een school erin. Ze vonden de 

uitgangspunten van de gemeente niet kloppen 

en stelden als dorp een tegennota op: ‘Rapport 

vitaal Luxwoude’. Op de gemeenteraadsver-

gadering waar Visie op voorzieningen op de 

agenda stond, was het dorp met spandoeken 

aanwezig om het tegengeluid te laten horen.
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stappen en mee te denken met het grotere geheel van 

de gemeente.

*	De gemeente heeft een visie vastgesteld die als rode 

draad werkt bij alle besluiten over voorzieningen en 

accommodaties. Deze visie voorkomt dat er ad-hocbe-

slissingen worden genomen. 

*	Met de scenario’s worden ontwikkelingen op een rij 

gezet waarmee rekening moet worden gehouden. 

*	Het traject ontwikkelt inzicht in toekomstige 

schaarste.

*	Het traject stimuleert ook samenwerking en creatieve 

oplossingen.

Kanttekeningen en voorwaarden
*	Er is voor bewoners een spanningsveld tussen abstract 

scenariodenken en wat dit nu concreet voor hun eigen 

dorp betekent. 

*	Het proces van bewustwording levert ook discussie-

stof en frictie op, wanneer blijkt dat het ingrijpende 

consequenties voor dorpen heeft. 

*	Goede communicatie is essentieel over het doel 

van het traject, de wederzijdse verwachtingen, het 

verloop van het proces en de resultaten van eerdere 

dorpsgesprekken. 

*	Het traject is in Opsterland is interactief ingezet van-

uit de gemeente en week daarmee af van de manier 

van werken van met eerdere participatietrajecten, 

waarbij de gemeente in overleg met de dorpen de 

grote lijnen uitzette. Daardoor mist Visie op voorzie-

ningen aansluiting met wat in de dorpen al in gang is 

gezet.

Lieneke de Jong, 

Plaatselijk Belang Jonkerslân:

In het document Visie op Voorzieningen stelde 

de gemeente de zaken wel erg abstract en al-

gemeen. Het was niet duidelijk wat de concrete 

positie van de verschillende dorpen daar in was. 

Zo werd bijvoorbeeld al geconcludeerd dat wij 

als Jonkerslân een krimpdorp zijn, terwijl dat 

nog helemaal niet aan de orde is. Zoiets valt al 

snel verkeerd. Mensen voelden zich totaal niet 

gehoord. Zoiets is moeilijk weer ongedaan te 

maken.

Fer Schipper, 

STAMM CMO:

Met de Visie op Voorzieningen is de grote lijn 

vastgesteld. Nu kan er een start worden gemaakt 

voor een uitwerking per dorp samen met de 

bewoners.
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Visie op Voorzieningen

In het traject Visie op Voorzieningen gaan dorps-

bewoners aan de hand van toekomstscenario’s 

met elkaar en de gemeente in gesprek over de 

mogelijke toekomst van de dorpen. Het uitein-

delijke resultaat is een visiedocument. Op basis 

daarvan kan de gemeente samenhangende en 

toekomstbestendige keuzes maken ten aanzien 

van de voorzieningen in de verschillende typen 

dorpen.

Fases

Het traject kent 4 fases: 

1. Inventarisatie en analyse – Aan de hand van 

beleidsstukken en gesprekken met sleutelfi-

guren uit het dorp en uit maatschappelijke 

organisaties wordt een beeld geschetst van 

het betreffende dorp met een karakterisering, 

de belangrijkste ontwikkelingen in het dorp, 

de bestaande voorzieningenstructuur en de 

knelpunten daarin. 

2. Ontwikkeling van scenario’s – Aan de hand 

van de uitkomsten worden toekomstscenario’s 

ontwikkeld. 

3. Bespreking van scenario’s – In alle dorpen van 

de gemeente worden de scenario’s besproken 

met de dorpsbewoners. Het voornaamste doel 

van deze bijeenkomsten is het benoemen van 

de belangrijkste basisfuncties voor de leefbaar-

heid en het bespreken van de consequenties 

van de verschillende scenario’s. Daarnaast wor-

den gesprekken gevoerd met maatschappelijke 

organisaties en scholen.

4. Beleidsdocument – Tenslotte wordt op basis 

van deze gesprekken een visiedocument 

opgesteld.

Meer informatie 

Meer informatie over het traject Visie op Voor-

zieningen vindt u op www.opsterland.nl
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Naar Gebiedsgericht werken

De volgende logische ontwikkeling in het proces van 

toenemende burgerparticipatie is gebiedsgericht 

werken, waarbij de dorpsplannen in een regionaal 

perspectief wordt geplaatst. Het gaat dan niet alleen 

om voorzieningen en om woningbouw, maar ook om 

bijvoorbeeld natuur en landschap. Kortom: een visie op 

de ontwikkeling van de regio, maar wel steeds terugge-

koppeld naar de schaal van het dorp. 

Er is nog geen vastomlijnd plan voor Gebiedsgericht 

werken in Opsterland. Het idee is een integraal plan per 

dorp: Hoe ziet het dorp er over twintig jaar uit? Daarbij 

gaat het niet alleen om plannen maken, maar ook om 

de gemeentelijke organisatie en de communicatie met 

de dorpen.

 

Trijntje Köhler, 

gemeente Opsterland:

Het college van B&W denkt over de mogelijk-

heid van dorpsbudgetten. Gemeenteraadsleden 

hebben het over inhoudelijke kaders, vertaald 

naar de betekenis voor de verschillende dorpen. 

Per dorp zou je een breed IDOP kunnen ontwik-

kelen, waarbij bijvoorbeeld ook woningcorpo-

raties en natuurorganisaties betrokken zijn. Dat 

biedt ook de mogelijkheid om over dorpsgren-

zen heen naar het gebied als geheel te kijken. 

Neem bijvoorbeeld het opknappen van senio-

renwoningen. Daarbij moet je je op regionaal 

niveau afvragen in welk dorp je dat gaat doen 

en waarom.
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Het participatietraject heeft 
tot veel initiatief in de dorpen 
geleid. Alle dorpen zijn actiever 
en zelfredzamer.

4  Leerpunten uit Opsterland
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Gefaseerde ontwikkeling

Analyse
Burgerparticipatie heeft zich in Opsterland gefaseerd 

ontwikkeld. De eerste stap in het proces was de ontwik-

keling van de Dorpsspiegels. Daarbij ging om kennis; 

om informatie over hoe de dorpen in elkaar steken, 

hoe bewoners het leven in de dorpen ervaren, wat voor 

vragen er leven en impliciet ook wat de dorpen van 

de gemeente verwachten. In deze eerste stap zette de 

gemeente een werkwijze neer om echt met dorpen in 

gesprek te gaan, maar ook om de echte vragen duidelijk 

te krijgen. Met de Dorpsspiegel werd zo een belangrijke 

basis gelegd voor het succesvolle participatiebeleid. 

Logischerwijs kon de gemeente daarmee een volgende 

stap maken: een antwoord geven op deze vragen en 

beleid ontwikkelen op basis van wat in de dorpen leeft. 

Het opzetten van Dorpssteunpunten als informatieloket 

van de Wmo past geheel in deze lijn. IDOP’s ontstaan 

vanuit de behoefte van bewoners om iets te doen met 

de signalen vanuit de Dorpsspiegels. 

De bijeenkomsten van het veldoverleg (traject De Kante-

ling) zijn erop gericht om professionals vanuit zowel de 

gemeente als de maatschappelijke organisaties mee te 

nemen in het denken vanuit de vraagsteller, de werke-

lijke behoefte en de slimme oplossing. Daarbij kan weer 

gebruik gemaakt worden van de Dorpssteunpunten en 

van de inzet en expertise van vrijwilligers. Burgerpartici-

patie in Opsterland is daarmee organisch gegroeid. 

Jacob Ottens, 

gemeente Opsterland:

Je moet beleid pas uitvoeren als een dorp er aan 

toe is. Aan de hand van de Dorpsspiegels stellen 

we de vragen: “Wat hebben jullie als dorp nodig 

om tot de volgende stap te komen? Waar zijn 

jullie aan toe en hoe kunnen we dat aanpak-

ken?”. Zo verdiep je de Dorpsspiegel en lever je 

als gemeente meer maatwerk. Ook in tijd moet 

je met de afzonderlijke dorpen plannen wanneer 

je iets van hen vraagt of hen iets voorlegt. Daar-

mee maak je ze tot een gelijkwaardige partner.

De instrumenten hebben zich in de tijd ontwikkeld, sluiten 

op elkaar aan en bouwen op elkaar voort. De instrumen-

ten ontwikkelen als het ware mee met het proces. 

Hoewel de ontwikkeling van en de werkwijze in Woon-

servicegebieden in feite geen interactief traject is, is 

het wel noodzakelijk om professionals te trainen in een 

andere en geïntegreerde manier van werken, waarbij 

het denken vanuit de vraagsteller centraal staat en 

gebruik gemaakt wordt van de inzet van de dorpsge-

meenschap. Daarmee is het een belangrijke voorwaarde 

voor burgerparticipatie en een wezenlijk onderdeel van 

het traject. 
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Leerpunten
Het ontwikkelen van burgerparticipatie is een zaak van 

lange adem. Het moet geïntegreerd raken in de manier 

van werken én in de manier van denken, zowel binnen de 

gemeente als in de dorpen. Daarom vergt het een conse-

quente en doordachte aanpak, die wel organisch moet 

mogen groeien. De instrumenten kunnen zich in de tijd 

ontwikkelen en een aanvulling op elkaar gaan vormen.

Jacob Ottens, 

gemeente Opsterland:

De eerste Dorpsspiegel ging voornamelijk over 

fysieke zaken, nu zie je dat het zich verder 

ontwikkelt naar de sociale aspecten. Mensen 

worden zich ook bewust van problemen, zoals 

eenzaamheid. En ze doen er wat aan, bijvoor-

beeld door Dorpssteunpunten op te zetten of 

door gezamenlijke maaltijden voor alleengaan-

den te organiseren. Dat bewustzijn leidt tot veel 

draagvlak om er samen iets aan te doen. Bijvoor-

beeld door aan de Dorpssteunpunten preventief 

en activerend huisbezoek te koppelen. 

Als gemeente hebben we een betere relatie 

gekregen met Plaatselijk Belang in de dorpen. 

De lijntjes naar de dorpen zijn korter geworden 

en mensen weten elkaar beter te vinden. Het 

is mooi om te zien dat het besef bij bewoners 

steeds verder doorsijpelt dat ze zelf iets kunnen 

betekenen. Als gemeente willen wij dat graag 

faciliteren en mensen graag op gang brengen!
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Bewoners centraal 

Analyse
De dorpen in Opsterland hebben een organisatie voor 

Plaatselijk Belang, zoals in veel plattelandsregio’s in 

met name het Noorden van het land. Vaak zijn deze 

ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw, om 

invloed uit te oefenen op overheidsbeleid. In Opster-

land is actief geïnvesteerd in het functioneren van 

deze belangengroepen. Opbouwwerk heeft daarin 

een belangrijke taak. Van zo’n structuur kun je als 

gemeente uitstekend gebruik maken. Maar dat werkt 

alleen als de Plaatselijke Belangenorganisaties zich op-

stellen én behandeld worden als een volstrekt serieuze 

gesprekspartner. Daar moeten beide partijen goed van 

doordrongen zijn. 

In Opsterland beslist ieder dorp of ze een Dorpssteun-

punt of IDOP willen, en wanneer. Voor het opzetten van 

een Dorpssteunpunt is wel een methodiekbeschrijving, 

maar dit is geen blauwdruk. Daarmee blijft het iets van 

het dorp zelf en is er grote bereidheid om in te investe-

ren. De grote winst is enthousiasme in de dorpen. Het 

versterkt de inzet van bewoners en de sociale samen-

hang. Daarmee zijn het Dorpssteunpunt en het IDOP 

belangrijke instrumenten voor bewonersparticipatie.

Burgerparticipatie in Opsterland vraagt nogal wat van 

bewoners. Regelmatig komt de gemeente naar de dor-

pen toe voor een bijeenkomst en bespreekt de moge-

lijkheid voor een volgende ontwikkeling. Soms heerst 

in Opsterland het gevoel dat bewoners overvraagd 

worden. Daarom is het van belang om het eigen tempo 

en de eigen mogelijkheden van dorpen als uitgangspunt 

te nemen. Als bewoners niet het gevoel hebben dat iets 

van hen is, loopt het aanzienlijk stroever. 

Het startpunt van het traject Visie op voorzieningen was 

niet een behoefte van bewoners, maar de behoefte van 

de gemeente aan een beleidsvisie rondom voorzieningen. 

Het traject verliep in de laatste fase niet soepel. Dit laat 

zien hoe kwetsbaar het proces is. Het toont aan hoe be-

langrijk het is dat de gemeente steeds weer terug komt bij 

het dorp en de bewoners, hun vraag centraal stelt en hen 

steeds betrekt bij volgende stappen in het traject. 

Lieneke de Jong,  

Plaatselijk Belang Jonkerslân:

Mensen hebben er best begrip voor dat er rede-

nen zijn om niet op suggesties in te gaan, maar 

ze willen dat wel graag weten! De eerste keer 

zijn de resultaten van de Dorpsspiegel nauwelijks 

teruggekoppeld, maar de laatste keer is dat wel 

heel goed gegaan. De gemeente heeft speciaal 

iemand ingehuurd die bij ons is langsgekomen 

voor een gesprek en een presentatie voor de 

jaarvergadering. Het is erg belangrijk dat de 

gemeente laat merken dat ze opmerkingen van 

bewoners serieus neemt. Al gaat het maar om 

een gat in de berm dat naar aanleiding van de 

Dorpsspiegel wordt opgevuld!
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Aan de andere kant zal een gemeente regie moeten 

nemen om te voorkomen dat er ad-hocbeleid gevoerd 

wordt. Soms moet de gemeente een kader ontwikkelen, 

om de uitvoering per dorp in samenhang te ontwikke-

len. Dat kan spanning opleveren tussen wat het dorp wil 

en wat de gemeente noodzakelijk acht. Gemeenten en 

bewoners/vrijwilligers hebben verschillende verantwoor-

delijkheden en daarmee verschillende taken en rollen. 

Het is goed om je dat te realiseren en dat voorafgaand 

aan het traject vast te stellen. 

Leerpunten 
Het is van belang om te investeren in een goede relatie 

met een bewonersorganisatie en hen te ondersteunen; 

dan kan zo’n organisatie zich opstellen én behandeld 

worden als serieuze en gelijkwaardige partner. Leerpun-

ten zijn daarbij:

*	Bied maatwerk per dorp;

*	vraag aan vrijwilligers actief wat ze aankunnen om 

overbelasting te voorkomen;

*	onderken en benoem de verschillende rollen en ver-

antwoordelijkheden van gemeenten en dorpen;

*	communiceer ook het proces: wat beoogt de gemeen-

te met een traject?; 

*	maak duidelijk wanneer gemeenten derde generatie 

burgerparticipatie gebruiken om bezuinigingen op te 

vangen. Bewoners hebben er best begrip voor wan-

neer er bezuinigd moet worden, maar ze stellen het 

op prijs wanneer de gemeente daar helder en eerlijk 

over is.

Trijntje Köhler, 

gemeente Opsterland:

We willen maatwerk, maar wel in samenhang. 

Maatwerk voor het ene dorp heeft consequen-

ties voor het andere. Ook in een open traject kun 

je je daarom niet altijd binden aan de gewenste 

oplossing van een dorp. De gemeente heeft altijd 

de eindverantwoordelijkheid.
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Cultuur in het gemeentehuis 

Analyse
Burgerparticipatie komt pas tot zijn recht wanneer er 

in het gemeentehuis een cultuur heerst die dit mogelijk 

maakt. Het vergt een bepaalde manier van denken van 

bestuurders (ruimte geven en faciliteren) en ambtenaren 

(in gesprek gaan met burgers, maar ook bruggen slaan 

tussen interne afdelingen). Iedere gemeente heeft wat 

dat betreft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden. 

In Opsterland is het betrekken van burgers een natuur-

lijke zaak. Het past in de cultuur die in de gemeente 

heerst en de manier van denken. De gemeente heeft 

een platte organisatie met weinig hiërarchie, er is ge-

makkelijk overleg met de wethouders en met elkaar. 

Er zijn weinig regels of formele structuren, maar er is 

wel een groep enthousiaste collega’s en goed overleg. 

Zo’n cultuur moet groeien en actief bevorderd worden. 

Bijvoorbeeld door training van Wmo-medewerkers, of als 

aandachtspunt bij het aantrekken van nieuwe collega’s. 

Opbouwwerk speelt een belangrijke rol bij het vorm 

geven van burgerparticipatie. Ambtenaren van de 

gemeente Opsterland zijn vaak in de dorpen van de ge-

meente te vinden en zijn daarbij heel zichtbaar voor de 

bewoners, maar een belangrijk deel van het uitvoerende 

werk, de organisatie en procesondersteuning, wordt 

door het opbouwwerk gedaan. De opbouwwerker van-

uit Timpaan Welzijn werkt al jaren in de gemeente. 

De gemeente weet het opbouwwerk dan ook goed te 

vinden en te waarderen, als intermediair en aanspreek-

punt voor dorpsbewoners en ambtenaren. 

Als deze mensen niet of niet voldoende beschikbaar zijn 

zal het participatietraject zich minder organisch ontwik-

kelen. Dan is het van belang om als gemeente zelf meer 

gestructureerd en projectmatig aan burgerparticipatie 

te werken. Ook dan blijft het een voorwaarde dat de ge-

meente oog heeft voor het proces, de menselijke factor 

en het belang van mensen in de breedte betrekken, ook 

als dat meer tijd kost.

Leerpunten
*	Burgerparticipatie vergt een bepaalde werkcultuur bij 

zowel het bestuur als bij de ambtenaren.

*	Om dat te ontwikkelen en in stand te houden is inves-

tering nodig; door selectiebeleid en door training.
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Lieneke de Jong,  

Plaatselijk Belang Jonkerslân:

De Dorpsspiegels en wat daar uit voortkomt, zoals 

de opbouw van een Dorpssteunpunt, heeft de 

bewoners van Jonkerslân bewuster gemaakt dat 

we verantwoordelijk zijn voor ons eigen doen en 

laten. Dat bewustzijn breidt zich langzaam uit on-

der een grotere groep bewoners. Langzamerhand 

geeft de gemeente ons meer het gevoel dat we 

gehoord worden. En als mensen het gevoel heb-

ben dat ze serieus genomen worden willen ze ook 

op sociaal vlak meer voor elkaar betekenen. Het 

Dorpssteunpunt dat we op dit moment opzetten is 

daar een mooi voorbeeld van. 

Zelfs een traject als ‘Visie op Voorzieningen’, dat 

in veel opzichten slecht gecommuniceerd werd 

en daarom misschien niet het resultaat had dat 

de gemeente ermee beoogde, heeft de mensen 

wel wakker geschud! Als wij onze school willen 

behouden moeten we dat niet aan de gemeente 

en de overkoepelende organisaties overlaten, 

maar zelf in actie komen!

*	Het is van belang dat een gemeente en andere betrok-

kenen zich lerend blijven opstellen.

*	Een gemeente die zich vaak in de dorpen  

laat zien werkt positief ten aanzien van 

bewonersbetrokkenheid. 

*	Het is belangrijk om goede werkafspraken te maken 

met uitvoerend welzijnswerk.

*	Als dit niet of onvoldoende beschikbaar is, zal de 

gemeente zelf meer moeten investeren om gestructu-

reerd te werken aan bewonersparticipatie. 

*	Wil bewonersparticipatie slagen, dan zullen mensen 

in de breedte betrokken moeten worden, ook als dit 

meer tijd kost.

Opsterland heeft in 2006 de invoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) breed en 

voortvarend aangepakt. Er is een zeer ambitieus 

beleidsplan opgesteld met 140 ambities. De gemeente 

heeft een hecht Wmo-team van ongeveer tien men-

sen, die veel beleidsterreinen vertegenwoordigen. Dit 

team overlegt eens per maand. Daarnaast houden 

de teamleden elkaar op de hoogte van de voortgang 

en bijzonderheden. Eens per half jaar informeert het 

Wmo-team de gemeenteraad over de voortgang in 

enkele A4’tjes. Daarmee is een goede communicatie-

structuur opgesteld.

Daarnaast maakt de gemeente goed gebruik van de 

informatiepunten Wmo. Deze zorgen voor korte lijnen 

tussen de bewoners en de gemeente, fungeren als dui-

delijke aanspreekpunten voor beide kanten en zijn zo 

als het ware de smeerolie in het proces. 

Bewonersinitiatieven en processen worden goed gefa-

ciliteerd door de gemeente. Opbouwwerk speelt daarin 

een belangrijk rol; in de organisatie en als intermediair 

tussen bewoners en gemeente. Zo nodig investeert 

de gemeente in externe deskundigheid. De gemeente 

Opsterland slaagt er hiermee in om het potentieel aan 

betrokkenheid goed te ontwikkelen. Met haar beleid 
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Voorbeeld

Dit hele participatietraject heeft in Opsterland 

veel betrokken bewoners opgeleverd. Veel 

zaken op het brede terrein van leefbaarheid zijn 

gerealiseerd: opgeknapte jeugdsosen, kinder-

speelterreinen, een wandelpad, opgeknapte 

evenemententerreinen, recreatieve voorzie-

ningen, et cetera. Er zijn veel vrijwilligersiniti-

atieven ontstaan, vooral vanuit de dorpssteun-

punten. In de vrijwilligerscampagne ‘Nederland 

doet’ had de gemeente Opsterland veruit de 

meeste aanvragen van alle Friese gemeenten. 

En er hebben zich ondertussen bij vrijwel alle 

aanvragen vrijwilligers gemeld. 

geeft de gemeente de bewoners alle ruimte om een 

bijdrage te leveren: om verantwoordelijkheid te nemen 

voor zichzelf en voor elkaar en om betrokken te zijn bij 

de leefbaarheid in hun eigen dorp en gemeente. 

Verder lezen
Raadpleeg voor meer informatie over (burger)participa-

tie de volgende publicaties en websites:

*	Publicatie ‘Participatie ontward. Vormen van parti-

cipatie uitgelicht’ door van M. Houten en A. Winse-

mius van MOVISIE (beschikbaar via www.movisie.nl/

publicaties)

*	Publicatie ‘Dorpsbewoners maken het dorp. Toolkit 

bewonersparticipatie platteland’ door R. Engbersen,  

M. Uyterlinde, S. van Arum en A. van der Kooij van  

MOVISIE (beschikbaar via www.movisie.nl/publicaties)

*	Meer methoden zoals ‘Dorpsagenda met dorps- 

waardering’ kunt u nalezen in de Databank  

Effectieve sociale interventies op www.movisie.nl/

effectievesocialeinterventies

*	www.movisie.nl/participatie

*	www.movisie.nl/activering (participatiewiel)

*	www.movisie.nl/vitaalplatteland

*	www.netwerkplatteland.nl





MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie 

is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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2002 systematisch werkt aan betrokkenheid van burgers en zo uitvoering geeft aan de 

Wmo. Door vier op elkaar aansluitende participatietrajecten zetten de bewoners van 

Opsterland zich actief in voor hun omgeving en de zorg voor elkaar. Het verhaal van 

Opsterland biedt inspiratie en handvatten voor het succesvol betrekken van burgers.
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