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6 Voorwoord

Noaberschap 

Yn de ôfrûne sân jier dat ik deputearre bin, ha ik de moaiste inisjativen út doarpen 
foarby kommen sjoen. Nim no de nije bestimming dy’t de suvelfabryk yn Garyp 
krigen hat. In ûndernimmer seach kânsen om dat gebou foar it doarp te behâlden 
en in nije bestimming te jaan dêr’t âlderein, bern én de húsdokter fan profitearje. 
Mei as driuwfear: ”noaberschap” (“nabuurschap” yn it Nederlânsk). In term út it 
Twentsk, dy’t my bot oansprekt, en dy’t ik, - jo soene it faaks net ferwachtsje fan 
dizze Frysksinnige deputearre -, graach as lienwurd yn it Frysk yntrodusearje. 
In term dy’t ik it leafst útlis as mei-inoar libje. Mienskip kin ek. Mar noaberschap 
fielt persoanliker, wêrby’t jo josels mar ék de minsken om jo hinne in leefbere 
omjouwing gunne. 

It is krekt of komt dat ferlet hieltyd mear nei boppen driuwen. Doe’t wy yn de 
Midsiuwen op inoar oanwiisd wiene, wie dat ferlet, dy yntrinsike winsk, hiel gewoan. 
Jo moasten inoar wol helpe om te oerlibjen. Mar yn de ôfrûne hûndert jier rêden 
wy ússels hieltyd better. En dochs misse wy wat. Jan Terlouw brûkte dêrfoar ferline 
jier yn in pleit, dat troch elkenien omearme waard, as byldspraak ‘it toutsje út de 
brievebus’. Noaberschap dus. 

Yn dit boekje lêze jo mear oer ferskate inisjativen fan ûnderop. By al dy inisjativen 
is der noch in oare oerienkomst: der spylje ferskate belangen op it mêd fan 
sprieding fan foarsjennings. Oanlieding om dit boekje te meitsjen hat it inisjatyf 
yn Hallum west. In doarp mei in protte enerzjy en plannen om harren ta te rieden 
op krimp, wêrby’t it doarp sportfoarsjennings bondelje woe. By ‘t eintsjebeslút 
is der gjin provinsjale bydrage foar it projekt kaam. De provinsje seach, nei in 
ûndersyk dat troch Partoer dien is, dat net alle partijen dêr likefolle efter stiene. In 
teloarstelling foar Hallum, mar it fraachstik om te kommen ta goede foarsjennings 
yn krimpgebieten is dreech. Net alle foarsjennings kinne oerein bliuwe, mar hoe 
geane wy dêr yn de takomst mei om? 

De fraach is: wat ha wy der fan leard? Hoe’t it better kin is benammen foar de 
provinsje hiel wichtich. Wy bin in learende oerheid op dat mêd. Wy moatte der 
noch wol ris oan wenne dat minsken séls mei inisjativen komme, dy’t faaks noch 
folle better binne as de provinsje se betinke kin. Want ‘noaberschap’ dat binne de 
minsken dy’t sels it bêste witte wêr’t se ferlet fan ha. Út de ôfstimming mei de regio 
en ús krimpopjefte wei sille wy mei-inoar in wei fine moatte yn hoe’t wy komme ta 
in goede sprieding fan foarsjennings.

Takom jier is ús nije leefberensbelied klear. Dêryn jouwe wy oan hoe’t noaberschap 
en provinsjaal belied inoar fuortsterkje kinne. Lit de seis inisjativen út dit boekje ús 
ynspirearje om mei in belied te kommen dat oanslút by winsken út de doarpen, 
sadat wy alle toutsjes oan inoar ferbine kinne. 

Johannes Kramer
Deputearre leefberens
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Tijdens de afgelopen zeven jaar dat ik gedeputeerde ben, heb ik vanuit dorpen 
de mooiste initiatieven langs zien komen. Neem nu de herbestemming van de 
zuivelfabriek in Garijp. Een ondernemer zag kansen om dit gebouw voor het 
dorp te behouden en een nieuwe bestemming te geven, waarvan de ouderen, 
kinderen en de huisarts profiteren. Met als drijfveer: “noaberschap” (nabuurschap). 
Een term uit het Twents die mij erg aanspreekt, en die ik, u verwacht het niet van 
deze Friese gedeputeerde, hier graag als leenwoord introduceer. Een term die ik 
het liefst uitleg als: met elkaar leven. ”Mienskip” kan ook. Maar noaberschap voelt 
persoonlijker. Daarbij gun je jezelf maar ook de mensen om je heen een leefbare 
omgeving. 

Het is net alsof deze behoefte steeds meer boven komt drijven. Toen wij in de 
Middeleeuwen op elkaar waren aangewezen, was deze behoefte, deze intrinsieke 
wens, heel gewoon. Je moest elkaar wel helpen om te overleven. Maar in de 
afgelopen honderd jaar konden wij onszelf steeds beter redden. En toch missen 
wij iets. Jan Terlouw gebruikte hiervoor vorig jaar in een pleidooi, dat door iedereen 
werd omarmd, de beeldspraak ‘het touwtje uit de brievenbus’. Noaberschap dus.

In dit boekje leest u meer over verschillende initiatieven van onderop. Bij al deze 
initiatieven is er nog een overeenkomst: er spelen verschillende belangen op het 
gebied van spreiding van voorzieningen. Aanleiding om dit boekje te maken is het 
initiatief in Hallum geweest. Een dorp met veel energie en plannen om zich op 
de krimp voor te bereiden. Daarbij wilde het dorp sportvoorzieningen bundelen. 
Uiteindelijk is er geen provinciale bijdrage voor het project gekomen. De provincie 
zag, na een onderzoek dat door Partoer is gedaan, dat niet alle partijen er evenveel 
voor voelden. Een teleurstelling voor Hallum, maar het vraagstuk om tot goede 
voorzieningen in krimpgebieden te komen, is ingewikkeld. Niet alle voorzieningen 
kunnen overeind blijven, maar hoe gaan wij daar in de toekomst mee om?

De vraag is: wat hebben wij ervan geleerd? Hoe het beter kan is vooral 
voor de provincie erg belangrijk. Wij zijn een lerende overheid op 
dit gebied. Wij moeten er nog wel aan wennen dat mensen zelf met 
initiatieven komen die soms nog veel beter zijn dan de provincie ze kan 
verzinnen. Want ‘noaberschap’ zijn de mensen die zelf het beste weten 
waar ze behoefte aan hebben. Vanuit de afstemming met de regio en 
onze krimpopgave zullen wij met elkaar een weg moeten vinden hoe wij 
tot een goede spreiding van voorzieningen komen.

Volgend jaar is ons nieuwe leefbaarheidsbeleid klaar. Daarin geven wij aan 
hoe het noaberschap en het provinciale beleid elkaar kunnen versterken. 
Laat de zes initiatieven uit dit boekje ons inspireren om met een beleid te 
komen dat aansluit bij wensen vanuit de dorpen, zodat wij alle touwtjes 
aan elkaar kunnen verbinden.

Johannes Kramer
Deputearre leefberens
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 Inspiratie In de provincie Fryslân worden steeds 
meer burgerinitiatieven ontplooid. 
Heel vaak, omdat er voorzieningen 
verdwijnen. Soms ook, omdat er nieuwe 
voorzieningen nodig zijn. Een nieuwe 
ontwikkeling is dat inwoners tot de 
ontdekking komen dat clusteren en 
samenwerken meer oplevert dan elkaar 
beconcurreren. 

Wij denken dat deze ontwikkeling zich gaat voortzetten. 
Niet meer de eigen buurt, dorp of stad centraal stellen 
maar met een bredere blik kijken naar voorzieningen, het 
clusteren van voorzieningen en samenwerking van meer, 
soms heel verschillende partijen. Dit heeft consequenties 
voor de rol van de overheid. Om deze initiatieven goed 
te laten verlopen is het voor zowel de overheden 
als initiatiefnemers van belang om te weten wat de 
belangrijkste aandachtspunten zijn.

In dit boekje zijn 6 verschillende initiatieven door heel 
Fryslân in beeld gebracht. Naast een korte beschrijving 
van deze projecten wordt ook ingegaan op de sterke 
punten van het initiatief, de leermomenten en de rol die 
de overheid in de projecten heeft gespeeld. 

Tot slot worden de ervaringen uitgewerkt in een 
theoretisch kader. Dat kader kan nieuwe initiatiefnemers 
helpen. Welke rol heb ik als initiatiefnemer? Welke rol 
kan de overheid spelen? Hoe zorg je voor verbinding en 
draagvlak? En kan het initiatief uiteindelijk slagen?

We wensen u veel leesplezier en hopen dat dit boekje 
helpt en inspireert tot nieuwe burgerinitiatieven op het 
gebied van voorzieningen!

Sjoerd IJdema
Partoer

Herre Jan van Hilten
Provincie Fryslân

Clusteren van 
voorzieningen 
levert meer op

opdoen voor 
burgerinitiatieven
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Inhoud 
project

De zuivelfabriek in het dorp Garijp heeft zijn 
functie verloren en kwam leeg te staan. De 
voormalige melkfabriek ‘De Eendracht’ werd al 
40 jaar gebruikt als appendagefabriek voor de 
zuivel- en levensmiddelenindustrie. Er werden 
kranen en afsluiters gemaakt. De gemeente 
wilde graag herbestemmen, het liefst met 
partijen uit het dorp. Daarvoor werden een 
aantal partijen benaderd uit het dorp zelf. Dat 
proces duurde echter lang en men kon niet 
echt tot een besluit komen. Uiteindelijk heeft 
de eigenaar van de fabriek het project naar zich 
toegetrokken en is hij ‘gewoon maar begonnen’.
De fabriek werd door hem in 2010 gekocht 
om het bedrijf ‘De Timmermantsjoender’ in de 
fabriek te vestigen. Daarnaast was er ruimte 
voor woningen. De fabriek kreeg een woon-
zorgbestemming en daarmee werden in korte 
tijd zeven woningen gerealiseerd en heeft de 
huisarts er zijn praktijk gevestigd. Ook is er een 
kapsalon, een zorgkantoor, peuterspeelzaal en 
een kinderdagverblijf in het pand gerealiseerd. 
In oktober 2013 startte de verbouw en in 2014 
was deze al afgerond. 

In dit geval viel alles precies op zijn plek. 
Doordat de verbouw opgestart werd kwamen 
ook de gebruikers in beweging. Door het proces 
om te draaien en de initiatiefnemer het roer in 
handen te laten nemen konden grote stappen 
gezet worden. Immers, je hoeft niet een proces 
met allerlei verschillende groepen en individuen 
te managen. Dat is een groot voordeel en 
tegelijk een risico, omdat je vooraf niet weet 
of iedereen mee gaat doen.

Sterke punten 
initiatiefnemer

De initiatiefnemer heeft de regie 
geheel in eigen hand genomen. 
Een interactief proces is prachtig, 
maar soms kom je er dan niet uit en 
blijven initiatieven steken in goede 
bedoelingen. Als eigenaar van het 
gebouw had de initiatiefnemer een 
troef in handen. Hij kon het proces 
naar zich toe trekken toen bleek 
dat het te stroperig werd. Visie is 
essentieel voor de ontwikkeling van 
dergelijke plannen. 

Die visie was er en deze gaf ook 
richting aan het initiatief.
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Rol van de 
overheid in  
het project

 
Het initiatief is heel goed 
ondersteund door de gemeente 
Tytsjerksteradiel. De provincie 
Fryslân heeft meegefinancierd en 
uiteindelijk de opening verricht.  

De gemeente was naast facilitator 
ook belanghebbende. Zij had 
belang bij een goede oplossing 
voor dit gebouw. De gekozen 
oplossing past heel goed bij de 
ideeën van de gemeente.

Overheden  
zijn soms  
net doolhoven

Waar is de projectgroep 
tegenaan gelopen?

De stroperige processen bij de overheid 
zijn voor initiatiefnemers soms niet te 
nemen hobbels. Als je geen kennis 
hebt van de overheid en de manier van 
werken binnen de overheid dan blijf je 
daar soms in steken. Dankzij de goede 
ondersteuning vanuit de gemeente 
Tytsjerksteradiel kon de weg door dat 
doolhof gevonden worden en gebruik 
worden gemaakt van de kennis. Dat 
leverde uiteindelijk heel veel op voor  
het initiatief.
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Sterke punten overheid

De initiatiefnemer heeft veel en 
goed kunnen samenwerken met 
de gemeente Tytsjerksteradiel. 
De betrokken ambtenaar heeft 
veel kennis ingebracht die de 
initiatiefnemer niet had. Daarin  
kon de gemeente het initiatief 
goed faciliteren. 

Voor initiatiefnemers zijn de processen binnen 
overheden lang niet altijd te volgen en dan 
is het goed om iemand in te schakelen die 
de processen kent, kan beïnvloeden en weet 
wanneer je als initiatiefnemer bijvoorbeeld  
wel fondsen moet aanvragen of juist niet.  
Een ambtenaar kan je op weg helpen om  
een project binnen de juiste kaders op te 
stellen. Het zijn soms kleine dingen die grote 
gevolgen kunnen hebben. Daarin is een 
faciliterende overheid altijd belangrijk. Er  
zitten wel verschillen tussen de overheden,  
zo heeft de initiatiefnemer duidelijk ervaren.  
Een gemeente zit veel dichterbij dan de 
provincie. Provinciale subsidieverordeningen 
zijn niet de gemakkelijkste verordeningen. Het is 
altijd verstandig goed op de gelden te passen, 
maar als een aanvraag mede ondersteund 
wordt door de gemeente mag je verwachten 
dat zo’n aanvraag klopt. 

Eigenaarschap is ook belangrijk. Als een 
overheid belang heeft bij het initiatief is het 
gemakkelijker om samen met de overheid op 
te trekken. Je hebt een gezamenlijk doel voor 
ogen. Wordt dat niet gedeeld dan is het veel 
moeilijker om het project te realiseren  
als initiatiefnemer.



14 Titel Partoer

Levensloopbestendige 
huurwoningen 

Morra
Lioessens
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Inhoud 
project

In 2014 ontstonden er in Morra 
Lioessens geluiden vanuit het 
dorp dat er behoefte was aan een 
paar nieuwe seniorenwoningen. 
Woningcorporaties waren zich door 
de demografische ontwikkelingen 
en ontwikkelingen in de sector aan 
het herpositioneren. Zij gingen zich 
meer richten op de grotere kernen. 
Bouwen in kleinere dorpen was niet 
direct de bedoeling.

In diezelfde tijd zochten Twa Architecten, Urban 
Image en Partoer een dorp dat juist over deze 
problematiek mee wilde denken. ‘Experiment 
zoekt dorp’ stond er in de krant. Er werd contact 
gelegd tussen de partijen en dat heeft geleid tot 
het project ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Het 
project is tegelijkertijd ook onderdeel geworden 
van een Rijksexperiment, waarbij er alternatieve 
en innovatieve oplossingen werden gezocht 
in gebieden met negatieve demografische 
ontwikkelingen. 

Het doel van het project was op dat moment 
om uit te zoeken of er twee of drie levensloop-
bestendige huurwoningen onder regie van het 
dorp zelf gebouwd konden worden. Daarnaast 
werd er ook aandacht geschonken aan het 
energiezuinig en zorggeschikt maken van beide 
dorpen. Op deze manier konden de dorpen 
leefbaar en vitaal blijven. 

Onder regie van de projectgroep -die bestond uit 
inwoners van beide dorpen- zijn op basis van deze 
doelen drie verschillende werkgroepen opgericht:  

1.   ‘Wonen’, invullen van de samenwerking met 
woningcorporatie Thús Wonen en uitvoeren 
woningmarktanalyse. 

2.   ‘Zorg’, organisatie van aanvullende vrijwillige 
zorgdiensten, aansluitend op de vraag van de 
inwoners.

3.   ‘Energie’, genereren van structurele 
dorpsinkomsten door collectieve inkoop, zelf 
opwekken en gebruik van duurzame energie. 

Inmiddels is besloten dat Lioessens er twee 
levensloopbestendige nieuwbouwwoningen bij krijgt. 
Dit is het resultaat geweest van de gesprekken tussen 
de projectgroep en de woningcorporatie Thús Wonen. 
De beleidsverandering van Thús Wonen, met meer 
ruimte voor maatwerk in beide dorpen, is daarbij een 
belangrijke stimulans geweest voor de voortgang 
van de gesprekken. De bouw van deze woningen zal 
vermoedelijk eind 2018 starten. 

Daarnaast zijn de dorpen op het gebied van energie 
lid geworden van energiecoöperatie Ecodong. 
Inwoners die lid worden krijgen een bedrag van 75 
euro per aansluiting per jaar om dit te investeren in 
duurzaamheid in de beide dorpen. Daarnaast is de 
projectgroep momenteel bezig om zonnepanelen op 
de twee dorpshuizen in beide dorpen te realiseren.
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Waar is de  
projectgroep 
tegenaan gelopen?

De omvang en ingewikkeldheid van 
het project waarin allerlei regels en 
wetgeving meespeelt is voor iemand 
die niet werkt in deze omgeving 
moeilijk te doorgronden. Het 
verschil tussen overheden en haar 
inwoners is soms erg groot en dan 
is onafhankelijke procesbegeleiding 
heel belangrijk.
Door het enthousiasme had de 
projectgroep soms de neiging om 
te snel te willen. Voor processen 
en besluitvorming binnen de 
woningcorporatie en gemeente is 
tijd nodig, vaak meer dan inwoners 
vooraf bedenken. Onder andere 
dankzij de procesbegeleiding van 
Partoer is hier goed op ingespeeld. 
Ook het verzamelen van voldoende 
geld om het project op gang te 
houden is nog wel eens lastig 
geweest. In het dorp zelf is niet 
genoeg geld om het project 
te kunnen realiseren. Hierdoor 
moesten andere partijen zoals de 
woningcorporatie, meegenomen 
worden in de plannen. Het zelf 
onderzoeken of een dorp zelf een 
corporatie op kan zetten binnen 
het dorp, was vermoedelijk een 
erg zwaar en ingewikkeld proces 
geworden. Daarvoor was de kennis 
van al die andere partijen die 
betrokken waren erg belangrijk.

Sterke punten initiatiefnemers

De projectgroep bestond uit betrokken dorpsbewoners 
van Morra en Lioessens. Zij hebben zoveel mogelijk 
bewoners betrokken bij het initiatief door verschillende 
werkgroepen te installeren.
De initiatiefnemers zijn flexibel geweest in het project 
door goed te anticiperen op de mogelijkheden die er 
waren en tijdig haar eigen doelstellingen daar op bij te 
stellen.
De projectgroep heeft het eigenaarschap van het project 
op zich genomen en werd daarmee ook leidend in het 
initiatief. Het ambitieniveau van de plannen was realistisch 
en de initiatiefnemers beseften goed dat niet alles zelf 
gedaan kon worden. Binnen de dorpen zijn werkgroepen 
gemaakt, waardoor de verschillende partijen en 
belangen betrokken zijn bij het project. Naast deze 
manier van samenwerken, hanteerde de projectgroep 
een werkwijze waarin een open houding, positiviteit en 
goede argumentatie centraal stond. Dat hielp in de relatie 
naar de woningcorporatie, de provincie en de gemeente. 
Deze houding zorgde voor een groot draagvlak bij de 
betrokken organisaties, maar vooral ook bij de inwoners 
van beide dorpen. In de beide dorpen heerst een 
zeer sterke gemeenschapszin, die extra energie heeft 
gegeven aan het project. Tenslotte heeft de projectgroep 
de onafhankelijke rol als procesbegeleider van Partoer, 
als een grote toegevoegde waarde ervaren in het project.

Rol van de overheid  
in het project

 
De gemeente Dongeradeel steunt het plan en de 
projectgroep. Er is bij de gemeente echter weinig geld 
beschikbaar voor het project. De gemeente wordt verder 
wel op de hoogte gehouden over het proces, maar speelt 
in het geheel momenteel een kleine rol.
De projectgroep heeft subsidie gekregen van de 
provincie Fryslân in het kader van de deelname aan het 
Rijksexperiment in krimpgebieden en tevens via het Iepen 
Mienskipsfûns. Hiermee is onder andere de organisatie, 
de procesbegeleiding en het onderzoek naar de 
woningmarkt gefinancierd. De projectgroep is tevreden 
over de eenvoudige en duidelijke regeling van het Iepen 
Mienskipsfûns. 
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De rol van 
woningcorporatie  
in het project

In eerste instantie paste het niet binnen het 
beleid van woningcorporatie Thús Wonen 
om woningen bij te bouwen in Morra en/
of Lioessens. Vanwege de demografische 
ontwikkelingen in Noordoost Fryslân wilde Thús 
Wonen juist minderen in het aantal woningen 
en zich meer richten op concentratie in de 
grotere kernen. Thús Wonen veranderde begin 
2016 haar beleid. De woningcorporatie blijft zich 
richten op grotere kernen, maar heeft in haar 
beleid wel meer ruimte gemaakt voor maatwerk 
in de kleinere dorpen. 

Deze beleidsverandering is een positieve 
stimulans geweest voor de gesprekken tussen 
de projectgroep en de woningcorporatie. 
Er is hierbij goed naar elkaar geluisterd. De 
corporatie heeft zich meebewogen met het 
dorp en andersom heeft het dorp zich ook 
meebewogen met de analyses en beelden van 
de corporatie. Dit heeft geleid tot een goede 
samenwerking en de totstandkoming van de 
huidige plannen om twee woningen bij te 
bouwen in Lioessens. 

Experiment  
zoekt dorp

Morra Lioessens
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Samenwerking 
sportverenigingen 

Sporthart
Bolsward
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Inhoud 
project

De verschillende sportverenigingen 
op Sportpark het Bolwerk in 
Bolsward hebben te maken 
met dezelfde problematiek: 
ledenaantallen nemen af, 
sponsorinkomsten staan onder druk, 
bestuurders zijn steeds moeilijker 
te vinden en de voorzieningen 
op het Sportpark zijn niet up to 
date. Het Sportpark kon wel een 
vernieuwingsslag gebruiken. 

De sportverenigingen gebruikten helemaal  
los van elkaar de verschillende voorzieningen. 
Naast elkaar, maar niet met elkaar. Als elke 
vereniging apart zou blijven opereren staat de 
toekomst van een aantal verenigingen op het spel 
in Bolsward. Zijn zij nog in staat overeind te blijven? 
Naar aanleiding hiervan is eind 2013 het initiatief 
ontstaan om te gaan kijken of de verschillende 
sportclubs op Sportpark het Bolwerk, maar ook 
daarbuiten, meer konden gaan samenwerken. 
Bijvoorbeeld door het delen van materialen,  
kennis en voorzieningen. 

Naast samenwerken en delen is ook vernieuwing 
en aanpassing van de accommodaties belangrijk. 
Het doel hiervan is om de inwoners van Bolsward
en omstreken een breed scala aan sportmogelijk-
heden te kunnen blijven bieden op een multi-
functionele accommodatie met moderne 
voorzieningen. 

Een regiegroep van vijf betrokken sporters en 
sportbestuurders heeft het initiatief genomen om 
de rol als ‘katalysator’ te nemen, waarbij ze anderen 
in beweging proberen te zetten en mensen met 
elkaar proberen te verbinden. Nadat er een aantal 
inspiratiesessies zijn gehouden, zijn er 5 verschillende 
werkgroepen opgericht (verenigingen, exploitatie, 
jongeren, financiën, ruimtelijke visie) die aan de slag 
zijn gegaan met de verschillende onderdelen van het 
plan.

Deze sessies en acties van de werkgroepen hebben 
eind 2016 geleid tot een houtskoolschets en een 
ambitie voor 2030. Hierin staat in 3 fases uitgewerkt 
hoe het Sportpark omgeturnd kan worden naar een 
modern complex waarbij efficiënter gebruik wordt 
gemaakt van alle voorzieningen. 

Er zijn daarbij 3 speerpunten opgenomen:
•  ‘Bolswaardige’ accommodaties, dus modern 

en aantrekkelijk.
•  Concentratie buiten-en-binnensport. 
•  Multifunctioneel ruimtegebruik en 

mogelijkheden voor nieuwe sporten. 

Na de presentatie van deze visie - die is gemaakt  
door de sporters en de sportverenigingen uit 
Bolsward - is Sporthart samen met betrokkenen 
begonnen met het maken van concrete plannen 
en het faciliteren van dit proces. 

Steeds aandacht 
voor draagvlak
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Sterke punten initiatiefnemers

Er zijn meerdere sterke punten te benoemen binnen 
het proces van Sporthart Bolsward. Ten eerste staat 
de projectgroep steeds open voor de mening van 
alle betrokkenen. De projectgroep zet andere partijen 
in beweging en betrekt ze bij het maken van keuzes. 
Daarnaast houdt Sporthart Bolsward de betrokken 
doelgroepen constant op de hoogte en zijn er veel 
meetmomenten om te kijken of er nog steeds draagvlak 
is voor het plan. Er wordt hierbij voldoende tijd genomen 
voor de financiering en het maken van keuzes, waardoor 
er geen partijen onder druk worden gezet. Verder is er 
vanaf het begin een breed en gezamenlijk doel voor de 
lange termijn geformuleerd, namelijk het behoud van 
sport in Bolsward door middel van betaalbare en goede 
faciliteiten. Tenslotte is de gemeente Súdwest Fryslân al 
in het beginstadium op de hoogte gebracht en betrokken 
bij het plan. 

Waar is de projectgroep 
tegenaan gelopen?

 
Een valkuil tijdens het proces blijft dat partijen 
de neiging hebben om te blijven strijden 
voor hun eigen belang, zeker wanneer ze 
de concrete maatregelen onder ogen zien. 
Een langetermijnvisie is een mooie kapstok, 
maar voor sommige verenigingen erg ver 
weg en daardoor moeilijk uit te leggen naar 
de eigen achterban. Samenwerken met 
andere verenigingen blijkt in de praktijk 
daarom soms erg moeilijk. Zo verliep binnen 
Sporthart Bolsward de communicatie met de 
voetbalclub niet altijd even goed. Zij hadden 
ook ideeën en konden die niet altijd kwijt, 
terwijl ze wel leden hadden die vragen hadden 
aan het bestuur waarop het bestuur geen 
antwoorden kon geven. Het is hierbij belangrijk 
dat de regiegroep in gesprek blijft met de 
voetbalclub, ook naar ze luistert, om zo samen 
het gewenste einddoel te realiseren waar het 
doel van de individuele vereniging samenvalt 
met de doelstellingen van de andere 
verenigingen. Daarnaast hadden er tussen de 
initiatiefnemers en de gemeente nog betere 
afspraken over proces en planning gemaakt 
kunnen worden met bepaalde ijkpunten. Dit 
had de communicatie makkelijker gemaakt. 

Rol van de overheid 
in het project

 
De gemeente Súdwest Fryslân is al in een 
vroeg stadium betrokken geraakt bij het 
project. Op één van de inspiratieavonden op 
Sportpark het Bolwerk was wethouder Durk 
Stoker te gast. Stoker heeft de regiegroep 
destijds uitgedaagd om na te denken over 
de gezamenlijke toekomst van het sportpark 
en om de verschillende partijen bij elkaar 
te brengen. Op termijn moeten er namelijk 
keuzes worden gemaakt, waarbij het voor de 
hand ligt om gezamenlijke initiatieven 
te ondersteunen.
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Sterke punten overheid

De gemeente heeft een 
faciliterende en volgende rol 
ingenomen. Er is vanuit de 
gemeente een buurtsportcoach 
op het project gezet. 

Deze buurtsportcoach vormt de verbinding 
tussen de verschillende werkgroepen en 
de regiegroep en is tevens de schakel naar 
de gemeente. Hij houdt hierbij goed in de 
gaten hoe het project er voor staat en wat 
de regiegroep nodig heeft. Doordat de 
buurtsportcoach een redelijk onafhankelijke 
positie heeft en verbinding legt tussen 
initiatiefnemers en de gemeente, is hij 
zeker van toegevoegde waarde geweest 
voor het project. Daarnaast is er vanuit de 
gemeente een bedrag beschikbaar gesteld 
waarvoor de regiegroep een onafhankelijke 
projectleider kon aanstellen. Dankzij de 
volgende rol van de gemeente, blijft het 
initiatief van het project bij de stad zelf en 
worden de initiatiefnemers uitgedaagd 
om zoveel mogelijk samenwerking te 
zoeken met de verschillende betrokken 
doelgroepen.

Als het plan straks klaar is en er meer 
financiering nodig is, is de gemeente aan 
zet. Deze zal kijken of het plan aansluit op 
de visie van de gemeente en of het past 
binnen de financiële kaders. 

Meegaan met deze 
beweging

De huidige beweging van steeds meer 
burgerinitiatieven en -participatie houd je niet 
tegen. Als overheid is het zaak om mee te gaan 
met deze beweging. Sporthart Bolsward is een 
mooi voorbeeld van zo’n burgerinitiatief. 
Als wethouder van de gemeente Súdwest Fryslân 
ben ik op afstand betrokken bij dit project. Waar 
zien inwoners kans om de sport te versterken door 
de samenwerking te zoeken? Daar ben ik naar op 
zoek. Ik heb de initiatiefnemers uitgedaagd om 
mensen bij elkaar te brengen. Het is goed dat de 
projectgroep onafhankelijk denkt en dat ze een 
gezamenlijk einddoel hebben: sport in Bolsward.

Als gemeente willen we een faciliterende rol 
innemen en initiatiefnemers loslaten. Op deze 
manier laat je de inwoners in Bolsward hun 
eigen standpunt bepalen. Hierdoor blijf je als 
gemeente neutraal. Door het loslaten van het 
project voorkom je dat je onbedoeld toch te 
veel invloed hebt en sturend bent. Waar hulp 
nodig is, kunnen we faciliteren. De komende vijf 
jaar willen we als gemeente verder doorgroeien 
in deze ontwikkeling. Dit betekent dat we gaan 
werken vanuit een bedoeling en opgave en onze 
organisatie hier ook op inrichten. Daarnaast moet 
er veel ruimte zijn voor experimenteren. Door op 
deze manier te werken en burgers te stimuleren, 
kunnen de mooiste plannen gerealiseerd worden. 
Daar ben ik van overtuigd.

Durk Stoker 
oud-wethouder gemeente Súdwest Fryslân
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Hallum
Bruisend Hart 
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Inhoud 
project

In 2015 is in Hallum de projectgroep 
Bruisend Hart Hallum opgericht. 
Met verschillende stakeholders 
is toen het plan bedacht om 
(sport)voorzieningen in het dorp 
te clusteren (voetbalvereniging, 
zwembad, kaatsvereniging, tennis, 
ontmoetingsplek). Het idee hierbij 
was om kleedvoorzieningen van 
verschillende sportactiviteiten te 
combineren. 

Het nieuwe complex kon ook dienen als een 
ontmoetingsplek voor jong en oud. Het idee is 
bedacht vanuit de gedachte dat goede faciliteiten 
het middel zijn voor het behoud van activiteiten en 
daarmee de leefbaarheid versterkt. Het plan zou 
de regio versterken. Goede faciliteiten zijn daarin 
belangrijk.
Om de begroting voor het project rond te krijgen, is 
eerst aangeklopt bij de gemeente Ferwerderadiel. 
De gemeente heeft aangegeven geen extra geld 
beschikbaar te hebben. Daarna is de projectgroep 
naar de provincie gegaan voor aanvullend budget. 
De provincie heeft bij de aanvraag de projectgroep 
geadviseerd om Bruisend Hart Hallum regionaal af 
te stemmen. 

In deze fase is het plan ‘’Bruisend Hart Hallum’’ 
verbreed naar ‘’Vitale Waddenkust’’. Hierbij hebben 
meerdere dorpen (van Holwerd tot Oude Biltzijl) 
de handen in elkaar geslagen om samen te 
werken aan de leefbaarheid in dit gebied, waarbij 
verschillende kleinere en grotere initiatieven 

zijn geïnitieerd. Er zijn meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd waarin verschillende dorpen het 
hebben gehad over voorzieningenspreiding. 
Het project heeft binnen de Agenda Netwerk 
Noordoost (ANNO) een pilotstatus gekregen als 
voorbeeldproject in het maken van keuzes voor wat 
betreft het spreiden van voorzieningen in Noordoost 
Fryslân in relatie tot de bevolkingskrimp in het gebied. 
Het ging om de verkenning ‘kiezen en delen’: welke 
functies komen of blijven in welke dorpen in de 
toekomst. 

In de laatste fase is het project weer wat versmald 
naar Bruisend Hart Hallum zelf. Hierbij is de 
projectgroep actief gaan lobbyen richting Provinciale 
Staten om financiering via de provincie te verkrijgen. 
In Provinciale Staten is vervolgens een motie 
ingediend waarin werd gevraagd om op korte 
termijn stappen te zetten in de keuzes ten aanzien 
van spreiding van voorzieningen en om samen met 
de gemeente Ferwerderadiel en de projectgroep 
Bruisend Hart Hallum te zoeken naar mogelijkheden 
om het project uit te voeren. Dit heeft vervolgens 
geleid tot een bestuurlijk overleg om de voorwaarden 
voor uitvoering te bespreken. In dit bestuurlijk overleg 
is als voorwaarde gesteld dat er draagvlak moest 
zijn in de omliggende dorpen Ferwert en Marrum: 
in deze dorpen zouden dan in de toekomst geen 
nieuwe investeringen meer kunnen plaatsvinden 
wat betreft sportvoorzieningen, met name voor de 
accommodaties van de voetbalverenigingen. 
Naar aanleiding van dit bestuurlijk overleg is er een 
onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Partoer, 
waarbij er is gesproken met de voetbalclubs uit 
de verschillende dorpen en met de dorpen zelfs. 
Hieruit is naar voren gekomen dat er niet voldoende 
draagvlak was vanuit de omliggende dorpen Ferwert 
en Marrum en zeker niet vanuit de plaatselijke 
voetbalverenigingen. Als gevolg hiervan is zowel in 
Gedeputeerde Staten als in de gemeenteraad van 
Ferwerderadiel besloten om niet mee te gaan in de 
uitvoering van het plan. 
Inmiddels is Bruisend Hart Hallum verder gegaan met 
plan B: onderzoeken of het project alsnog op een 
goedkopere manier uitgevoerd kan worden. 

Hallum
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Waar is de 
projectgroep  
tegenaan gelopen?

Tijdens het proces is het lastig gebleken 
om onder alle partijen, voornamelijk in 
de omliggende dorpen, draagvlak te 
creëren. Eén van de redenen hiervan is 
dat het plan veelal vanuit Hallum zelf is 
opgepakt. Belanghebbende partijen, zoals 
de voetbalclubs uit de andere dorpen, 
zijn te weinig betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van het plan en het formuleren 
van een gemeenschappelijk einddoel. 
Daarnaast was er in Hallum de wens om op 
korte termijn de kleedkamervoorzieningen 
op de sportaccommodatie te vervangen. 
Hierdoor is er de nodige tijdsdruk gezet op 
het project. Partijen staan vaak wel achter 
een idee, maar wanneer ze de concrete 
maatregelen onder ogen zien in combinatie 
met tijdsdruk, schieten ze in de weerstand. 
Dit is zeker het geval als het gaat om 
voetbalclubs, waar emotie en clubgevoel 
vaak de boventoon voeren boven het 
denken in langere termijn. Ook is er bij de 
start van het project geen onafhankelijke 
procesbegeleider aangesteld. Deze 
procesbegeleider had vanuit zijn 
onafhankelijke positie en open houding 
een nuttige bijdrage kunnen leveren bij het 
verbinden van de verschillende partijen 
en het tijdig ingrijpen op het moment dat 
dingen scheef lopen.

Sterke punten 
initiatiefnemers

De projectgroep Bruisend Hart Hallum zat boordevol 
energie en enthousiasme. Dit is erg belangrijk 
geweest om het project op te zetten en uit te 
bouwen. De projectgroep had een goede balans van 
verschillende type mensen en vaardigheden. Alle 
projectgroepleden zijn steeds betrokken geweest 
bij de cruciale momenten van het project. Verder is 
de projectgroep zich goed bewust geweest van de 
problematiek die er speelt rondom bevolkingskrimp 
in de regio. Door middel van het ‘’schaakbord’’ is er 
ingezet op het uitruilen van voorzieningen tussen de 
verschillende dorpen in de regio, waarbij discussies 
over moeilijke dingen gecompenseerd konden 
worden met leuke dingen. In dat kader is het ook goed 
geweest dat de projectgroep ANNO heeft betrokken 
bij het proces. 

Hallum
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Sterke punten overheid

Zowel de provincie Fryslân als de gemeente Ferwerderadiel zijn betrokken bij Bruisend Hart Hallum. De 
gemeente is vanaf het begin van het proces duidelijk richting de projectgroep geweest dat er binnen 
de gemeente geen geld beschikbaar was voor het plan. Vanuit de provincie gezien is het goed geweest 
dat er een vast ambtelijk aanspreekpunt was, die toegankelijk en open over het politieke proces was. 
Tenslotte is vanuit de provincie ook direct duidelijk gemaakt dat het om een regionale functie moest 
gaan. 

Wat zijn leerpunten 
voor de overheid

Voor de overheid is het relatief nieuw om in te springen op grootschalige burgerinitiatieven zoals Bruisend 
Hart Hallum. Om beter te kunnen inspringen op toekomstige initiatieven zoals deze, is het van belang 
dat integrale ideeën snel worden opgepakt en dat er kaders worden ontwikkeld waar grootschalige 
burgerinitiatieven binnen moeten vallen. Daarbij is het zaak om initiatiefnemers goed te informeren 
over de rol van de gemeente en de provincie. Dit om verwachtingen te managen. Dit was voor de 
initiatiefnemers nu niet geheel duidelijk bij de start. Ook was het beter geweest als de provincie iets meer 
op afstand was gebleven van het project. De provincie gaf bijvoorbeeld het initiatief Bruisend hart Hallum 
een podium op het landelijk krimpcongres in 2016. Hierdoor kreeg de projectgroep de indruk dat ze de 
provincie mee hadden en is het enthousiasme bij de projectgroep alleen maar verder aangewakkerd. 
Daardoor zijn sommige mitsen en maren uit het oog verloren door de projectgroep. Tenslotte is het 
ook zaak om voor raadsleden en statenleden in de toekomst bijeenkomsten te organiseren over 
bewustwording van de gevolgen van bevolkingskrimp en regionaal denken. Dit zou moeten helpen bij 
het maken van rationele keuzes rondom voorzieningenspreiding in krimpgebieden. 

Hallum
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Weststellingwerf

Wonen 
in de
toekomst
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Inhoud 
project

Hoe maak je mensen bewust van 
de eigen situatie op het gebied van 
wonen en zorg? Met deze vraag 
is het project Toekomstwonen.nu  
begonnen. Kun je op de langere 
termijn nog in je eigen huis blijven 
wonen? En hoe kun je een dorp 
toekomstbestendig maken? 

Deze vragen waren voor de verenigingen van 
Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, 
Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek 
aanleiding om  met een werkgroep aan de slag te 
gaan. Vanuit die eerste werkgroep, bestaande uit de 
bestuursleden van de plaatselijke belangen, is het 
initiatief Toekomstwonen.nu ontstaan. Vervolgens 
is het verspreid naar andere dorpen zodat ook zij er 
mee aan de slag kunnen gaan. De initiatiefnemers 
willen bewoners bewust maken van problemen die 
ontstaan als je ouder wordt. Hoe kun je daar tijdig 
maatregelen voor nemen? Welke mogelijkheden 
heb je als inwoner van een dorp?

Om de toekomstige senioren in de gemeente 
Weststellingwerf te informeren werd een 
informatiedag georganiseerd waarin senioren zich 
konden laten voorlichten over wonen en zorg in 
de toekomst. Waar moet je aan  denken en waar 
krijg je mee te maken? Deze voorlichting is eigenlijk 
een taak voor de overheid volgens de werkgroep, 
de gemeente was dan ook erg blij met deze 
informatiedag. Bijna duizend mensen kwamen op 
de informatiedag af en daarmee was het een enorm 
succes. De bezoekers kregen van allerlei aanbieders 
en betrokken partijen informatie over wonen, welzijn, 
zorg, veiligheid en technologie. Zo werden initiatieven 
over ‘ouder worden’ en ‘thuis wonen’ gepresenteerd. 
Ook de gemeente was deze dag aanwezig.  Voor 
hen was het prachtig om te zien hoeveel mensen 
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 

Hoe nu verder 
met het project?

Samen met de Vereniging van Kleine Dorpen en de 
gemeente werd een programma gemaakt: ‘Langer 
thuis in eigen dorp’. Dit programma bestaat uit de 
onderdelen Huistest, Blij(f) Wonen en Ruilverwonen. 
In de ‘eigen’ dorpen werd het programma verder 
uitgezet. Dit gebeurde allemaal op maat omdat elk 
dorp weer anders is. Wat opviel was dat digitalisering 
voor veel ouderen een belangrijk onderwerp is. Zo 
werd Seniorweb nieuw leven ingeblazen met vijftig 
nieuwe cursisten. Via Digi-Café’s wordt het geleerde 
in praktijk gebracht. Met de Vereniging van Kleine 
Dorpen in Weststellingwerf wordt verder gesproken 
over hoe dit onderwerp ook bij de andere dorpen 
ingebracht kan worden. Via deze inktvlekwerking 
wordt het onderwerp ‘langer thuis wonen in eigen 
dorp’ steeds vaker geagendeerd en wordt het steeds 
praktischer ingevuld.  
Een tweede informatiebijeenkomst voor de inwoners 
werd in mei 2017 gehouden. Hierin stond één thema 
centraal: veiligheid en technologie. Daar was aan 
toegevoegd dat de verschillende aanbieders vooraf 
bij elkaar konden buurten. De dag erna werd als de 
‘Slimme Snufjesdag’ gepresenteerd. Ook deze dag 
- waarbij  bezoekers informatie kregen over ‘slimme 
snufjes’ die wonen comfortabeler, leuker en veiliger 
maken -  was weer een succes. In maart 2018 is 
opnieuw een informatiedag georganiseerd. Naast 
informatie en voorlichting rond de thema’s als wonen, 
zorg, welzijn, veiligheid en technologie was er deze 
keer extra aandacht voor het thema ontmoeting. Dit 
omdat vaak het geluid te horen is dat (langer) thuis 
wonen de kans op eenzaamheid vergroot. Er kwamen 
bijna 600 bezoekers.

Hoe maak je  
een dorp 
toekomstbestendig?
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Eerst denken,
dan doen

Sterke punten initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben goed ingespeeld op een 
onderwerp dat heel actueel is bij de bewoners. De 
leden van de werkgroep komen uit verschillende 
dorpen en nemen steeds hun eigen ervaring mee. De 
initiatiefnemers zijn heel goed bekend met de dorpen 
omdat ze er zelf wonen. Ze weten dus ook wat wel en 
wat niet werkt bij de verschillende dorpen. De werkgroep 
neemt de vragen van de verschillende dorpen als 
uitgangspunt en biedt daarin maatwerk. Er wordt dus 
goed  geluisterd naar de inwoners en niet alleen uitgaan 
van de eigen ideeën.
Het project is succesvol maar wordt nu zo groot dat het 
de initiatiefnemers bijna boven  het hoofd groeit. Daarin 
wordt hulp en ondersteuning gezocht waarbij de overheid 
een faciliterende rol kan spelen.
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Waar is de 
projectgroep tegenaan 
gelopen?

Bewustwording creëren voor 
de visie van Toekomstwonen.
nu vraagt om visie. Dat is 
moeilijk als je als dorpsbelang 
veel doeners hebt en maar 
weinig denkers, het ene 
Plaatselijk Belang is verder met 
het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven dan de andere. Er 
moet eerst nagedacht worden 
over hoe je het in je eigen dorp 
wilt aanpakken en daarna komt 
pas de uitvoering.

Draagvlak is moeilijk te krijgen, omdat het 
over de problemen in de toekomst gaat 
en daar willen vele ouderen liever nog niet 
aan denken. Ook vraagverlegenheid is een 
probleem. Zodra mensen in een situatie 
komen waarin ze anderen om hulp moeten 
vragen, komt deze verlegenheid om de 
hoek kijken. Er wordt vaak  lang gewacht 
met een vraag om hulp. Soms te lang.
Jongeren zijn nog niet erg betrokken bij dit 
onderwerp. Aan de ene kant is dit logisch, 
maar aan de andere kant kunnen ook 
jongeren baat hebben bij dit project. Ook zij 
zullen na moeten denken over de toekomst 
en ook zij zijn van belang als het gaat om 
goede sociale netwerken om de meer 
kwetsbare bewoners heen.

Rol van de 
overheid 
in project

De gemeente Weststellingwerf is erg blij met 
dit initiatief. Toekomstwonen is een belangrijk 
onderwerp dat vanuit de overheid moeilijk 
is om  aan te sturen. Als er dan een initiatief 
ontstaat vanuit de inwoners zelf, kan de 
gemeente hierop aansluiten. Dat heeft de 
gemeente ook gedaan. Zo heeft de gemeente 
gezorgd voor financiële  ondersteuning, voor 
actieve participatie in de organisatie van de 
informatiedagen en bij de uitrol ook door het 
faciliteren van het programma ‘Langer Thuis in 
eigen Dorp’.

Sterke punten overheid

De gemeente heeft ingezien dat dit onderwerp 
veel beter door inwoners zelf geagendeerd kan 
worden dan door de gemeente. Dus loslaten 
in plaats van proberen de regie te krijgen. 
Faciliteren in plaats van aansturen.
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Toekomstbestendige 
dorpsvoorzieningen

Tzummarum
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Inhoud 
project

Tzummarum en het nabijgelegen 
dorp Firdgum hebben, net als vele 
andere Friese dorpen, te maken 
met bevolkingsdaling en vergrijzing. 
Inmiddels is de supermarkt gesloten, 
het café stond te koop maar is weer 
open, winkels vertrekken of staan al 
leeg en ook sporthal ‘De Harnehal’ 
dreigt op korte termijn te sluiten. 

De sporthal is op dit moment nog eigendom 
van een woningcorporatie. De dreigende sluiting 
van de sporthal is voor Dorpsbelang aanleiding 
geweest om te onderzoeken of het mogelijk is 
om de sporthal voor Tzummarum en Firdgum 
te behouden. Op dit moment missen de dorpen 
namelijk een informele ontmoetingsplek, wat de 
leefbaarheid niet ten goede komt. 

Bij de start van het project heeft dorpsbelang 
contact gezocht met de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM). De KNHM is een 
vrijwilligersnetwerk die burgerinitiatieven helpt 
met hun plannen. Met behulp van de KNHM is het 
plan ontstaan om een onderzoeksopdracht neer te 
leggen bij Partoer, DBF en de RUG. Hierin stond de 
volgende vraag centraal: ‘Is er draagvlak voor een 
toekomstbestendige, multifunctionele, centrale 
ontmoetingsplaats in Tzummarum/Firdgum 
en welke rol kan de Harnehal in deze behoefte 
spelen?’. Naast De Harnehal zijn ook andere 
mogelijke ontmoetingsplaatsen meegenomen in 
het onderzoek, zoals het voormalige café en een 
voormalige school.

Uiteindelijk zijn er in beide dorpen enquêtes 
afgenomen onder de inwoners. Hierbij is ook 
nagedacht over hoe de enquête zoveel mogelijk 
respons zou opleveren. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot een responspercentage van boven de vijftig 
procent. Uit de enquête is naar voren gekomen 
dat er draagvlak is voor een toekomstige centrale 
ontmoetingsplek en dat de Harnehal hiervoor als de 
meest geschikte plek wordt gezien. 

Inmiddels is dorpsbelang bezig dit resultaat om te 
zetten in concrete plannen. Er lopen gesprekken 
met een architectenbureau om verschillende 
mogelijke projecties van de toekomstige 
Harnehal in beeld te krijgen. Daarnaast worden de 
exploitatiemogelijkheden onderzocht, waarbij ook 
gekeken wordt naar de lange termijn. Dorpsbelang 
hoopt op korte termijn keuzes te maken voor het 
vervolg. 

We missen een 
ontmoetingsplek
in het dorp
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Waar is de 
projectgroep  
tegenaan gelopen?

Er heerst een sterke drive binnen 
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum. Dit leidt 
er soms toe dat dorpsbelang de neiging 
heeft om sneller te willen dan mogelijk. Het 
proces van draagvlak creëren kost namelijk 
de nodige tijd. Dorpsbelang toont hierin 
echter wel de nodige flexibiliteit. 
Daarnaast ervaart Dorpsbelang het soms 
als lastig om verschillende doelgroepen te 
mobiliseren en mee te nemen in het proces. 
Sommige zaken zijn namelijk complexer 
dan buitenstaanders denken. Een voorbeeld 
hiervan is de exploitatie van het gebouw. 
Daarbij komt nog kijken dat de overgang 
van draagvlak naar concrete acties lastig te 
maken is. Er moeten daadwerkelijk knopen 
worden doorgehakt en de benodigde 
financiering moet worden geregeld. In deze 
fase bestaat het risico dat andere partijen 
sneller in de weerstand schieten wanneer ze 
de concrete gevolgen onder ogen zien.
Een ander lastig punt is dat er bij de 
volgende bestuurlijke verkiezingsperiode 
vermoedelijk een nieuwe wethouder zal 
komen. Daarnaast staat de gemeente 
aan de vooravond van een fusie. Deze 
zaken maken de afloop van het proces 
erg onzeker en kunnen invloed hebben op 
de houding van de gemeente richting het 
project.  

Sterke punten 
initiatiefnemers

De kracht van het project ligt voor een gedeelte in het 
dorp zelf. Dorpsbelang is breed vertegenwoordigd met 
verschillende doelgroepen en een grote achterban. 
Hierdoor werd het eenvoudiger om veel mensen in het 
dorp te mobiliseren. Daarnaast is het urgentiebesef in 
het dorp sterk aangewakkerd door het organiseren van 
verschillende bijeenkomsten. Door de kwaliteit en het 
hoge responspercentage van de enquête is er een sterke 
basis neergezet voor draagvlak in het dorp. Aanvullend 
hierop is het moedig geweest dat dorpsbelang in het 
beginstadium hulp heeft gezocht bij andere partijen. 
Alles zelf doen was niet realistisch geweest. Er zijn 
daarbij goede procesafspraken gemaakt tussen de 
verschillende partijen die betrokken zijn geraakt bij het 
project, waardoor er weinig onduidelijkheid bestond. 
De betrokkenheid van onafhankelijke partijen zoals de 
KNHM en Partoer was van toegevoegde waarde. Deze 
partijen konden dorpsbelang waar nodig een spiegel 
voorhouden en op een onafhankelijke manier adviseren 
en meedenken binnen het proces. 
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Rol van de overheid 
in het project

De provincie Fryslân en 
de voormalige gemeente 
Franekeradeel zijn tot nu toe 
beide betrokken geweest 
binnen het project. Vanuit de 
provincie is subsidie van het 
Iepen Mienskipsfûns ontvangen 
voor de financiering van het 
draagvlakonderzoek. Ook met 
de gemeente is al in een vroeg 
stadium contact gezocht, waarbij 
de gemeente ook subsidie heeft 
verleend. 

Sterke punten overheid

Er is regelmatig contact tussen de gemeente en 
dorpsbelang. Daarbij steunt de gemeente het 
project, maar laat de regie bij de projectgroep. 
De gemeente heeft een open houding en denkt 
goed mee. Andersom houdt dorpsbelang de 
gemeente goed op de hoogte van de voortang 
van het project. 
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Overheids-
participatie

Het boek stond vol met 
goede ideeën en tips om met 
initiatieven van burgers om te 
gaan. Maar tegelijkertijd werd 
duidelijk dat burgerparticipatie 
voor de lokale overheid als 
lastig werd ervaren, zeker als dit 
niet past binnen de bestuurlijke 
vastgestelde kaders van de 
gemeente. 

Help een 
burgerinitiatief!  
Met deze kreet 
werd nog maar 
enkele jaren 
geleden een 
boekwerk 
uitgebracht waarin 
voorbeelden van 
burgerparticipatie 
werden beschreven. 
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In Fryslân kennen we een lange traditie waarin 
burgers zelf initiatieven nemen. Het zit in onze 
aard om aan te pakken en zo ontwikkelde 
zich een rijk verenigingsleven en een goed 
voorzieningenniveau. Maar schaalvergroting, 
demografische ontwikkelingen en een sterk 
verbeterde mobiliteit zorgde ervoor dat sinds 
de jaren zeventig veel voorzieningen zijn 
verdwenen uit de dorpen. Deze veranderingen 
betekende ook dat kansrijke initiatieven zich 
tegenwoordig richten op samenwerken, delen 
en clusteren van deze voorzieningen. Andere 
vormen, andere uitgangspunten en veel meer 
de blik naar buiten.

Vallen en opstaan

Dat de burger initiatieven neemt en participeert 
in de samenleving weten we inmiddels, dat 
wordt burgerparticipatie genoemd. Steeds 
vaker klinkt ook de term overheidsparticipatie 
uit de verschillende gemeentehuizen in 
Nederland. Overheidsparticipatie is ruimte 
maken voor mensen met goede initiatieven en 
hen ondersteunen en faciliteren met uitdagend 
beleid. Mooi gezegd, maar dan zijn we er nog 
niet. Het is ondanks al onze ervaring in Fryslân 
nog steeds een proces van vallen en opstaan.

Omwenteling  
in het denken

Wij leven in een tijd van de wij-doen-het-zelf-
democratie. Burgers en maatschappelijke 
organisaties wachten de politieke 
besluitvorming niet meer af maar beginnen 
zelf met het oplossen van maatschappelijke 
kwesties. 
Naast de klassieke democratie van de 
stembus en politieke besluitvorming zijn de 
burgerinitiatieven een wezenlijk ander soort 
democratie dan we tot nu toe gewend zijn. Wat 
men in eigen kring kan oplossen, hoeft niet via 
de omweg van een volksvertegenwoordiging. 
Voor de inwoners is dit niet zo’n grote stap, 
immers het is vaak hun idee, hun drive en hun 
arbeid die een initiatief doet ontstaan.
Voor de overheid betekent dit een omwenteling 

in het denken over participatie. In die omwenteling  
bij de overheid speelt één belangrijke vraag een  
grote rol:
•  Hoe draag ik als overheid zeggenschap over naar 

de samenleving en wil ik dat wel als overheid?  
Als die vraag met een ‘ja’ is beantwoord doemen  
er weer andere vraagstukken voor de overheid op. 

•  Hoe zien de verhoudingen tussen de burger en 
overheid er dan uit?

•  Hoe moet ik als overheid loslaten? Het is toch mijn 
verantwoordelijkheid?

•  Hoe moet ik als overheid goed faciliteren en ruimte 
geven aan die initiatieven?

Door als overheid op deze wijze te werken met je 
eigen inwoners, zullen zij zelf de maatschappelijke 
opgaven realiseren door eigen tijd, energie en 
eventueel financiële middelen te mobiliseren en in 
te zetten. Als overheid laat je los en je faciliteert het 
proces. Soms bepaal je samen met de initiatiefnemers 
de kaders, het speelveld waarbinnen de deelnemers 
hun gang kunnen gaan.

Er kan ook sprake zijn van de overdracht van politieke 
zeggenschap aan burgers. Dat is nog moeilijker voor 
overheden die toch wel graag zelf de regie willen 
houden. Loslaten betekent in dit geval: inwoners 
mogen bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen, 
belangenafwegingen maken, knopen doorhakken 
bij belangentegenstellingen of beschikken over 
financiële middelen.

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

Wij-doen-het-zelf-
democratie
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Waarom interactieve 
beleidsvorming? 

Samenwerken met inwoners om beleid te maken 
is geen natuurlijke werkwijze van overheden. Het is 
een bewuste keuze, waarop de organisatie zich moet 
voorbereiden. De overheid zou vast moeten leggen 
hoe zij omgaat met interactieve beleidsvorming, 
burgerparticipatie en burgerinitiatieven. De eerste 
vraag die zij zich daarbij moet stellen is: waarom zou 
ik interactieve beleidsvorming willen, of misschien wel 
moeten? 

Overheden noemen verschillende redenen om aan 
de slag te gaan met interactieve beleidsvorming. 
Hieronder staan de meest genoemde redenen .

De rol van de overheid 
verandert

Bezuinigingen leiden tot andere inzichten: de 
overheid trekt zich meer en meer terug uit haar 
verzorgende rol. Gemeenten krijgen steeds meer 
taken overgeheveld van het Rijk, zonder dat zij daarbij 
de nodige financiële middelen krijgen. De overheid, 
en zeker de gemeente, doet een beroep op de 
zelfredzaamheid van inwoners. 

Democratie

Niet alleen de overheid verandert, andere partijen 
veranderen ook. Inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties vinden steeds meer 
dat zij een grotere rol verdienen als het gaat om hun 
omgeving. Zij hebben kennis, een mening en belang 
bij de resultaten. Van de overheid wordt tegenwoordig 
steeds meer transparantie verwacht; men wil 
weten wat er wordt gedaan met belastinggeld. 
De maatschappelijke druk op overheden om 
belanghebbenden te betrekken bij het maken van 
beleid en plannen wordt daarom groter.

Van ontzorgen naar 
samenwerken

Om zicht te krijgen op de rol van de overheid en vooral 
de moeite die overheden hebben om los te laten, 
is het zinvol om eens terug te gaan in de tijd. Hoe is 
de huidige relatie tussen inwoners en overheid nu 
ontstaan?

Na de Tweede Wereldoorlog stond de opbouw van 
de verzorgingsstaat voorop: de overheid regelde alles 
en loste problemen op, solidariteit was de ‘sleutel’, 
als je problemen had loste ‘Vadertje staat’ het voor 
je op. Als gevolg van de democratiseringsbeweging 
die vanaf de jaren zestig opkwam, werd inspraak 
steeds belangrijker. Bij bijvoorbeeld ruimtelijke 
ordeningsprocedures werd de inspraak wettelijk 
geregeld.

De veranderingen werden drastischer in de 
jaren tachtig en negentig, toen bleek dat de 
verzorgingsstaat niet duurzaam betaalbaar zou zijn. 
Er werd bezuinigd, de politiek werd zakelijker, de 
overheid trok zich steeds verder terug, burgers kregen 
én namen meer verantwoordelijkheid. Van inspraak 
naar interactieve beleidsvorming: burgers mochten 
meepraten over voorstellen van de overheid.

De ongelijkheid die deze ontwikkeling met 
zich meebracht, leidde tot het zoeken naar een 
andere samenwerking van overheid en burgers. 
Na de eeuwwisseling ging de overheid burgers 
steeds nadrukkelijker bij haar eigen voorstellen 
betrekken. Steeds vaker werd de samenleving 
gestimuleerd zelf initiatief te nemen. Na inspraak en 
interactieve beleidsvorming volgde de gedeelde 
verantwoordelijkheid en burgerinitiatief.

De vervolgstap is in de afgelopen jaren ingezet: 
burgerbestuur. De coöperaties die ook in 
verschillende Friese dorpen zijn opgericht om 
gezamenlijk bijvoorbeeld zorg of energie te 
organiseren, zijn hiervan een voorbeeld.

De benoemde samenwerkingsvormen sluiten elkaar 
niet uit en kunnen naast elkaar, of opeenvolgend, 
binnen een proces bestaan.
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Draagvlak en betrokkenheid 

Als inwoners meewerken aan beleid of de uitvoering 
van een project, voelen ze zich mede-eigenaar en 
dus verantwoordelijk voor het resultaat. Bovendien, 
door inwoners te betrekken bij het proces, groeit vaak 
het begrip voor de overheid. Beide zorgen ervoor 
dat het draagvlak groter wordt, waardoor er minder 
tegenwerking en klachten zullen komen. 

Beter beleid

‘Twee weten meer dan een’, deze uitdrukking gaat 
ook hier op. Inwoners hebben allen hun eigen 
competenties, die van pas kunnen komen bij het 
opstellen van nieuw beleid. En misschien nog 
belangrijker, wie weet beter waaraan inwoners 
behoefte hebben, dan zij zelf? Door samen te werken, 
sluit beleid beter aan bij de beleving van de inwoners 
en dus bij de praktijk.

Waar gaat het mis?

Interactieve beleidsvorming kent vele voordelen, zoals 
hiervoor beschreven. Maar het is wel iets nieuws, voor 
alle betrokkenen. Dan kan het best eens misgaan. 
Naast bekende vooroordelen (‘burgers vertragen het 
proces’ en ‘gemeente gaat toch haar eigen gang’), 
zijn de meeste worstelingen te verdelen in grofweg 
drie aspecten. Bij alle aspecten benoemen we een 
aantal veelvoorkomende verschillen in verwachtingen 
tussen overheden en inwoners en specifiek enkele 
ergernissen van inwoners . 

Twee weten 
meer dan één
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Wat is participatie 

Verschillende verwachtingen:

Inwoners en overheden hebben andere beelden bij 
burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. 
De overheden kijken vooral naar formele 
inspraakprocedures, terwijl inwoners verwachten 
mee te kunnen praten en denken tijdens het gehele 
proces.

Het tegenovergestelde komt ook voor: een 
overheid vraagt teveel van inwoners. Als er teveel 
verantwoordelijkheden en taken bij inwoners worden 
neergelegd, kunnen zij minder bereid zijn zich in te 
zetten.

Ergernissen inwoners: 

•  Inwoners hebben het idee dat er niet serieus 
naar hen wordt geluisterd. Soms wordt 
inspraak en participatie toegezegd, maar 
worden de inwoners toch overvallen met 
voldongen feiten. 

•  Overheden willen niet inhoudelijk in gesprek 
met inwoners en volgen alleen de formele 
procedure.

•  De overheid handelt onzorgvuldig. Zij nodigt 
niet alle belanghebbenden uit of komt 
afspraken niet na.

•  De overheid is onduidelijk, schept 
verwachtingen die zij later niet na kan komen.
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Wanneer participeren

Verschillende verwachtingen:

Overheden werken en plannen in beleidsfases. Bij 
inwoners werkt dat anders, zij willen meedenken op 
het moment dat een onderwerp voor hen actueel 
is. Die momenten vallen niet altijd samen met een 
beleidsfase waarin volgens de overheden participatie 
gewenst is. 

Inwoners participeren vrijwillig, in hun vrije tijd. Hun 
beschikbare tijd loopt niet altijd gelijk met de planning 
van de overheden.

Communicatie

Verschillende verwachtingen:

Overheden zijn gewend om op bepaalde momenten 
in een beleidsproces te communiceren. Vaak in 
algemene nieuwsbrieven of kranten. Inwoners 
verwachten dat ze veel directer, persoonlijker op de 
hoogte worden gehouden van wat er wordt gedaan 
met hun inbreng.

Ergernissen inwoners: 

•  Inwoners worden te laat betrokken: de 
voorbereiding is al gedaan, besluiten zijn 
genomen, inwoners kunnen alleen nog 
reageren op gemaakte keuzes. Dat wordt niet 
gezien als participatie en samenwerking.

Ergernissen inwoners: 

•  De overheid komt niet terug op de inbreng 
van inwoners.

•  De overheid informeert inwoners niet of te 
laat. De graafmachine staat al voor de deur, 
voordat de overheid heeft verteld wat er zal 
gebeuren. Meepraten over de plannen is er 
dus zeker niet bij. 

•  Door een gebrek aan informatie, ontstaat veel 
onduidelijkheid. Inwoners weten niet waar zij 
wel en niet bij worden betrokken. Dit leidt vaak 
tot teleurstelling en frustratie.

•  De informatie van overheden is onduidelijk 
of onvolledig. Hierdoor kunnen inwoners zich 
niet realiseren wat een besluit of procedure 
inhoudt.
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Participatie

Het naar vermogen deelnemen 
aan de samenleving op sociaal-
maatschappelijk en economisch 
gebied. 

Meedoen

Zelfredzaamheid 

De sociale, fysieke en cognitieve 
vaardigheden van mensen 
om zichzelf te redden op alle 
levensterreinen. Als men zijn/haar 
sociale omgeving hierbij inzet, 
wordt ook wel gesproken van 
‘samenredzaamheid’. 

Je zelf redden, 
alleen of  
met hulp 
van anderen.

Invloed uitoefenen

Inwoners kunnen invloed 
uitoefenen op hun leefomgeving, 
door zelf een initiatief te starten 
of bijvoorbeeld door samen met 
de gemeente nieuw beleid te 
ontwikkelen. 
 

 Initiatief nemen
Meedenken
Meedoen

Overheids-
participatie

Een overheid participeert (werkt 
mee) in een initiatief van inwoners, 
organisaties of bedrijven.

Meewerken

Begrippen

Zoals bekend heeft elk vak zijn eigen jargon, dat geldt 
zeker ook voor de overheid. Om wat inzicht te geven 
in een aantal termen die de overheid gebruikt in haar 
nota’s, hebben we deze op een rijtje gezet. Wat wordt 
er nu mee bedoeld?

Publieks-
participatie

Inwoners, bedrijven en 
organisaties denken mee over 
beleid en besluiten die hen 
aangaan.

Meedenken

Zelforganisatie
Een duurzaam initiatief 
van inwoners, dat zonder 
overheden is opgezet, waarbij 
de verantwoordelijkheid en 
organisatie grotendeels in handen 
blijft van de initiatiefnemers.

Zelf doen
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Burgerparticipatie

Inwoners worden betrokken  
bij de ontwikkeling, uitvoering  
en/of evaluatie van beleid. Vaak 
worden niet alleen burgers, maar 
ook organisaties en bedrijven 
betrokken. Men gebruikt dan wel 
de term ‘publieksparticipatie’. 

 Meedenken
Meewerken
Evalueren

Inspraak

Het recht om als burger gehoord 
te worden voordat een overheid 
een beslissing neemt. 

Meepraten

Interactieve 
beleidsvorming
Een overheid betrekt 
belanghebbenden (inwoners, 
maatschappelijke organisaties, 
bedrijven) bij beleid. In 
samenwerking komen ze tot de 
voorbereiding, bepaling, uitvoering 
en/of evaluatie van beleid.

Meedenken
Meewerken
Evalueren

Burgerinitiatief

Er zijn twee verschillende betekenissen van het begrip burgerinitiatief, hieronder worden ze beide gegeven. 
1.  Een initiatief van één of meer inwoners dat onverplicht en onbetaald wordt gestart ten behoeve van anderen 

of de samenleving. 
2.  Een voorstel dat een inwoner of een groep inwoners kan indienen om een onderwerp op de agenda van 

de Tweede Kamer te krijgen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, zoals een aantal handtekeningen van 
personen die het voorstel steunen.
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Wat leren we van deze 
voorbeelden?

De zes initiatieven hebben alle zes  
iets gemeen. Ze hebben allemaal,  
de een meer dan de ander, een  
link met voorzieningenspreiding.  
De inwoners van Fryslân worden  
zich steeds bewuster van het feit  
dat er op den duur keuzes gemaakt 
moeten worden in gebieden waar  
door ontgroening en door vergrijzing 
de voorzieningen onder druk staan. 

Het is daarbij van belang dat 
de overheden- provinciale en 
gemeentelijke - elkaar vinden. 
De initiatieven zijn een belangrijke 
stap om beleid te concretiseren. 
Het betekent dat raadsleden en 
statenleden zich nog meer bewust 
moeten zijn van de problematiek.  
Zij moeten regionaal denken en -niet 
onbelangrijk- meer lef tonen bij het 
maken van keuzes. De tijd dat alles 
overal kan is voorbij. 

Regionaal  
leren denken,  
zeker als het  
gaat om 
voorzieningen

Conclusies 

Conclusies
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Een aantal conclusies op een rij
Initiatiefnemers zijn eigenlijk zonder uitzondering 
enthousiast begonnen met hun initiatief. 
Enthousiasme zorgt voor een enorme drive en de 
wens om problemen snel op te lossen. De vaart erin 
houden! Dit aanstekelijke enthousiasme wordt - zeker 
als een project wat langer duurt - moeilijker om vast te 
houden. De overheid werkt namelijk anders. Daar zijn 
procedures, de politiek speelt een rol en er zijn kaders 
en beleidsplannen. Kortom, het is een hele andere 
wereld die niet altijd goed communiceert met de 
wereld van de initiatiefnemers.

 Behoud enthousiasme, maar houd 
rekening met de werkwijze van de 
overheid.

De meeste initiatiefnemers kloppen eerst aan bij de 
gemeentelijke overheden. De provinciale overheid is 
nog een stapje verder weg. Overheden verschillen van 
elkaar maar weten elkaar wel goed te vinden. Om de 
weg binnen de provinciale overheid te vinden is de 
hulp van een gemeente heel bruikbaar. Zij kennen de 
wegen en spreken dezelfde taal. 

 Overheden vinden het niet prettig als 
zij gepasseerd worden. Werk samen in 
plaats van elkaar uit te spelen.

Een initiatief dat goed past binnen de 
beleidsuitgangspunten van de overheid heeft meer 
kans van slagen dan een initiatief dat daar niet in 
past. Dit hoeft echter geen reden te zijn om niets met 
een initiatief te doen. Soms is het juist nodig dat een 
overheid haar beleid aanpast. Een initiatief kan zo’n 
proces op gang brengen en daarmee uiteindelijk ook 
een grote stap maken. Ook kunnen de initiatiefnemers 
en de overheid samen tot een nieuw uitgangspunt 
komen dat uiteindelijk goed is voor de inwoners van 
de gemeente.

 Initiatieven die passen binnen 
beleidskaders zijn gemakkelijker te 
realiseren dan initiatieven die dat niet 
doen. In dat geval zijn lange processen 
nodig om dit te veranderen.

Er is vrijwel altijd geld nodig om een initiatief te 
realiseren. Geld krijg je niet zomaar. Daarvoor zijn een 
aantal voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld ‘een idee’ 
wel rekenen op sympathie maar niet op veel geld. 
Een aanvraag die door een stichting of vereniging 
wordt ingediend maakt al meer kans. Het doen van 
een aanvraag bij een fonds is niet zo eenvoudig. 
Het aanvragen van subsidie betekent vaak een weg 
zoeken door een doolhof van voorwaarden.

 Om een aanvraag bij een overheid 
te kunnen doen heb je een ‘status’ 
nodig. Zo moet je een stichting of een 
vereniging zijn of de aanvraag via hen 
doen. 

Draagvlak is heel belangrijk voor een initiatief maar 
ook voor de overheid die betrokken wordt. Voor 
een overheid is het van cruciaal belang om ideeën 
en initiatieven te toetsen aan draagvlak binnen de 
gemeenschap. Pas als dit draagvlak is aangetoond 
willen overheden verder. Overheden kunnen niet 
kiezen voor initiatieven die voor een deel van haar 
inwoners negatieve effecten hebben. Ideeën hebben 
vaak de sympathie van velen. Zodra dit concreet 
wordt en gevolgen heeft is draagvlak weer een heel 
ander issue.

Zorg voor draagvlak en onderhoud 
dat draagvlak. Toets met regelmaat 
en zorg dat duidelijk is dat er ook 
consequenties kunnen zijn.

Communicatie richting de achterban is erg belangrijk. 
Ook geen nieuws is nieuws. Betrokkenheid is in het 
begin van een proces wel op orde, maar als het lang 
gaat duren is het belangrijk om alle betrokkenen op 
de hoogte te houden van de voortgang, de stilstand 
of achteruitgang van het project. Gebruik daarvoor alle 
vormen van media die beschikbaar zijn. Dit geldt ook 
voor de betrokken overheden.

Conclusies
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 Houd betrokkenen altijd op de hoogte 
van de ontwikkelingen.

Initiatiefnemers kunnen heel veel, maar soms is het 
beter processen over te laten aan een onafhankelijke 
procesbegeleider. Initiatiefnemers maar ook de 
overheden zijn belanghebbend en kunnen verstrikt 
raken in draagvlakdiscussies, in financiële kwesties, 
in eigenaarschapsvraagstukken of in emotionele 
kwesties. Zorg in dat geval voor een onafhankelijke 
procesbegeleider die deze plooien glad kan strijken. 
Sommige vragen vergen kennis van een expert. 
Ga niet zelf aan de slag maar zorg dat deze kennis 
beschikbaar komt voor het initiatief. Uiteindelijk zal dit 
het proces versnellen.

Z org op onderdelen van het
proces voor een onafhankelijke 
procesbegeleider of voor een expert 
die problemen kan oplossen of plooien 
gladstrijken.

Als initiatiefnemers enthousiast aankloppen bij de 
overheid en de overheid ook enthousiast raakt, dan zal 
deze zelfde overheid heel duidelijk moeten zijn over 
de verwachtingen die zij mogelijk wekt. De overheid 

moet helder communiceren over de eigen kaders en 
over dat wat wel en niet kan. Loop niet weg met de 
ideeën van een initiatiefnemer en wees voorzichtig in 
het gebruik van dit initiatief voor eigen doeleinden. Dit 
schept soms verwachtingen die in een later stadium 
niet voldaan kunnen worden.

 Wees duidelijk over dat wat 
initiatiefnemers kunnen verwachten, 
stel je bescheiden op en probeer bij de 
realisatie niet vooraan te staan. Doe dat 
pas na vraag van de initiatiefnemers.

Pas als overheid je organisatie aan op de opkomst 
van burgerinitiatieven. Zorg voor een open houding, 
ga integraal werken waar dat kan, zorg voor vaste 
aanspreekpunten binnen de organisatie en zorg voor 
duidelijke kaders waarin ruimte voor het experiment is. 
Durf los te laten!

Durf los te laten
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samenwerken  
en clusteren, 
een nieuwe  
trend in Fryslân
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