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PROGRAMMA

• Welkom

• Bewoners aan het woord

• Conclusies van spoor 1

• Andere deelprojecten

• Conclusie van spoor 2

• Officiële overhandiging 
van rapporten

• Afsluiting en borrel



Sociale cohesie

Inzet op twee fronten: 

1. dorps- en wijkontwikkeling (spoor 1) 
2. organisatieontwikkeling (spoor 2)



Met zijn allen! Uitvoering: 

ASWA
Burgerkracht 
SW&D
Hanzehogeschool 
CMOSTAMM



HOE BEGON HET OOK ALWEER??
Projectdefinitie Sociale 
Cohesie

De uitdaging/ Probleemstelling
proberen de organisatiekracht in kernen te 
versterken en daardoor de zelfredzaamheid 
te vergroten. De kracht die bewoners met 
elkaar kunnen ontwikkelen is cruciaal voor 
de leefbaarheid van onze regio in de 
komende 20 jaar 

Het doel
in veranderende omstandigheden de kernen 
ondersteunen zodat ze vitale 
gemeenschappen blijven of worden en 
daarvan leren

Het resultaat 
rapport met aanbevelingen voor andere 
gemeenten en tools/gereedschap/ervaringen 
voor zowel profs als bewoners

24 augustus 2015







Van sociale cohesie naar …

sociale vitaliteit
=

het succesvol kunnen reageren van lokale
gemeenschappen* op omgevingsveranderingen

• in buurten, wijken, dorpen
• op basis van lokale binding 
• met lokale doelen
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Sociale Vitaliteit in lokale gemeenschappen
Kick off bijeenkomst in ‘t Zandt 29 okt 2015

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqkgJ2g1sgCFcO8cgodPToHBQ&url=http://goedinjelijf.eu/nlp/&psig=AFQjCNHtDBLpcdum7qeGy8wHB9mX1RJUcA&ust=1445609240728413
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Wat gaan we doen?

• Kernen ondersteunen om vitaal te blijven
• Versterken organisatiekracht inwoners
• Zorgen dat de gemeentelijke organisaties klaar 

zijn voor de vraag van inwoners 
• Leren van elkaar



11

Welke opdracht krijgen we mee? 
• Maak een selectie van dorpen/kernen: niet 

alles kan of hoeft
• Kijk naar wat er al is
• Vraag bewoners wat sociale vitaliteit voor hen 

betekent = startpunt
• Kijk naar waar impulsen nodig zijn, of waar al 

veel gebeurt, of laat dorp A dorp B helpen
• Sluit aan bij de vraag van inwoners
• Maak ruimte voor nieuwe werkwijzen en 

gebruik eigen ideeën!



Organisatiekracht in bewonersinitiatieven

betrokkenheid
overtuigingen

bereidheid
capaciteit

initiatieven 
doelgericht 
uitvoeren
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Bewoners aan het woord!

• Bewonersgroep Derk Boeremastraat Ap’dam
• Initiatiefgroep Ontdekkingstuin ‘t Zandt
• Bewonersgroep Spijk op de Kaart
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Conclusies van spoor 1:
• Bewoners voelen dat ze meer zelf moeten doen! 
• Behoefte om capaciteiten en vaardigheden te

versterken , maar waak voor ‘professionele eisen’ 
• Waardering vanuit de gemeente is belangrijk, 

communicatie valt soms niet goed
• Nieuwe methoden voor contacten met nieuwe

bewoners werken soms (niet) 
• Meer aandacht voor de continuïteit bewonersgroepen



Tips uit spoor 1:
Bewoners Leg regelmatig de benen op tafel

Wees realistisch in wat de groep kan bereiken
Communiceer met medebewoners uit de buurt over plannen en resultaten
Bespreek tijdig meningsverschillen en houd elkaar aan gemaakte afspraken

Sociaalwerkers Besteed aandacht aan de karakters in de bewonersgroep
Sluit aan op het niveau en de belevingswereld van de bewoners
Gebruik de presentiebenadering voor de ondersteuning van de groep
Maak een vaste verbintenis tussen de bewonersgroep en een ambtenaar

Gemeenten Zorg dat bewoners met ideeën en initiatieven u kunnen bereiken
Maak tijd vrij voor hulp, uitleg en overleg met bewonersgroepen
Leg in begrijpelijke en duidelijke woorden uit waarom iets niet kan
Durf voor bewoners uitzonderingen te maken en precedenten te scheppen
Waardeer de bewonersgroep positief en geef ze regematig een compliment



Nieuw conceptueel model!
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Als basis voor alle adviezen! 

Perspectief van de inwoners  



Spoor 2  perspectief inwoners 

1. Integrale dienstverlening gemeente
2. Dorps- en wijkbudgetten 
3. Contact tussen inwoners en gemeente





Integrale 
dienstverlening 



Integrale 
dienstverlening Gewenste ondersteuning van gemeente: 

 Samenwerking

 Ontsluiten van praktische informatie 

(regels, subsidies) via een website, 

 Vaste contactambtenaren in de wijk

 Delen van informatie over (andere) 

initiatieven

 Bieden van praktische ondersteuning 

en budget



Integrale 
dienstverlening Wat te doen?

 Doorvoeren van een vaste 

contactambtenaar voor bewoners 

 Een eenduidige ondersteuningsvorm

 Goed vindbare, praktische informatie 

op de website

 Nader uitwerken van praktische 

ondersteuning

 Dorps en wijkbudgetten



Integrale 
dienstverlening Advies- uitwerking

 Vaste contactambtenaar positioneren

 Eenduidige, inhoudelijke  

ondersteuningsvorm: via gebiedsregie? 

SWD? Voorbeeld Winsum?

 Praktische informatie op de website: eigen 

website? Doorlinken?

 Nader uitwerken van praktische 

ondersteuning

 Dorps en wijkbudgetten: al geregeld?



Integrale 
dienstverlening 

Wat vindt Klaas?



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

64% weet niet of in hun gemeente 
wel of geen budgetten zijn waar ze een 
beroep op kunnen doen  

Dorps- en 
wijkbudgetten 



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Verdeling van budgetten 

Dorps- en 
wijkbudgetten 



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Beslissing over toekenning van een 
aanvraag van het dorps- of 
wijkbudget? 

Dorps- en 
wijkbudgetten 



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Gebruik van budgetten 

Dorps- en 
wijkbudgetten 



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Wat te doen??
 Voer inhoudelijke discussie over het 

waarom van dorps- en wijkbudgetten  of 

dit past bij je visie –vergroten 

zeggenschap?

 Vergroot de bekendheid budgetten bij 

bewoners (via nieuwsbrieven/dorpskrant, 

hulp van gemeente)

 Verken hoe budgetten ingezet kunnen 

worden voor openbare ruimte 

 Verken hoe verdeelsleutel uitgewerkt kan 

worden

 Ondersteun bewoners bij aanpak en 

schrijven plannen 

Dorps- en 
wijkbudgetten 



Budgetten

Wat vindt Edwin?

Wat vindt Spijk?



Rol en positie dorps- en 
wijkvertegenwoordigingen



Kunnen we iets doen?Contact tussen 
inwoners en gemeente 

Gewenste soorten wijk- en 

dorpsvertegenwoordiging: 

 Jaarlijkse dorpen- of wijkenrondes

 Wijkscan of schouw,  

wijk- en dorpsraden 

 NIEUW - Digitale participatie 

Zo kunnen doelen 
voor dorp/wijk het 
beste bereikt 
worden 

Zo kan 
iedereen op 
eigen wijze 
een bijdrage 
leveren 



Kunnen we iets doen?Contact tussen 
inwoners en gemeente 

Hoe contact tussen inwoners en 

gemeente stimuleren?

 Bijeenkomsten op thema 

 Bijeenkomsten met actieve bewoners 

Wat kan er beter? 

 Andere vormen van (digitale) communicatie

 Maatwerk bijeenkomsten per dorp 

 Ik voel me niet vertegenwoordigd

 Gemeenten bepalen wat er gebeurt





Contact

Wat vindt Roelke?
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DE TOEKOMST?

Sociale Vitaliteit
WLP2 - ambities, 
afspraken en inzet
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