Vooraf
Wat beweegt Doarpswurk? We houden van Fryslân. We houden van de ruimte, van
de rust. We voelen ons thuis in de authentieke dorpen, ervaren de positieve kanten
van de Friese gemeenschapszin. En wij zetten ons in om al deze kwaliteiten te
behouden, zonder stil te staan. En dat is maar goed ook want Fryslân is in beweging. En
dus bewegen wij mee.

Doarpswurk ondersteunt de dorpen. Dorpsbelangen en andere initiatiefgroepen werken met
onze steun aan leefbare, bruisende dorpen en denken bijvoorbeeld in dorpsvisie trajecten na
over hun toekomst. Dorpshuizen geven ruimte aan ontmoeten, aan vertier, aan scholing. Ze
vragen ons om advies en hulp om dit mogelijk te maken. Samen zorgen besturen van
dorpshuizen en dorpsbelangen ervoor dat het in de dorpen goed wonen en werken is. Wij helpen
de vrijwilligers in de dorpen om dit alles mogelijk te maken. Daar ligt onze kracht. En daarin
vinden wij onze inspiratie.
We zien wat er op dit moment al verandert op het Friese platteland. We zien dat er regio’s in
Fryslân zijn die nu al de gevolgen ondervinden van de veranderende samenstelling van de
bevolking. We horen over de gevolgen voor de lokale economie, voor onderwijs, voor
voorzieningen, voor bereikbaarheid, voor zorg. Deze werkelijkheid dringt zich ook aan ons op.
Het raakt de dorpen, het raakt de mensen en dus raakt het ons werk.
Dorpen hebben een eigenheid van zichzelf. De gemeenschap is vaak hecht. Maar ook onder
inwoners is er een groeiend besef dat de wereld groter is. Dat ook op mondiaal niveau grote
veranderingen nodig zijn om de leefbaarheid op wereldse schaal intact te houden. We bespeuren
in ons werk de wil om daar samen aan te werken, maar horen ook dat er vragen leven. Wie heeft
welke rol? Wat kunnen we doen?
In deze periode van grote veranderingen en wezenlijke vragen is daarom een voortdurende
herijking van de positie en taken van Doarpswurk en het maken van keuzes noodzakelijk.
Nu er verandering op vele niveaus en in vele facetten van ons werk in de dorpen gaande is, zien
we dit als belangrijkste taak voor Doarpswurk: het ondersteunen van de dorpen in de vele
veranderingsprocessen. We laten de creativiteit en de initiatieven aan de dorpen. Wij makelen en
schakelen tussen besturen, organisaties en overheden. Wij brengen mensen en ideeën bij elkaar.
We creëren het kader en het enthousiasme om te leren te veranderen. We stimuleren solidariteit
tussen dorpen onderling. Zodat ze samen zaken voor elkaar krijgen en voorzieningen te delen.
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Wij inspireren en laten ons inspireren. En door dat laatste dragen we dit alles uit zodat anderen
weer verder kunnen in hun proces. We nemen het werk niet over. Maar door onze kennis en
ervaring èn onze kennisnetwerken te delen, geven we wel een duw in de goede richting. We
stralen vooral dit uit: het besef dat wij samen een rol kunnen spelen in platteland dat verandert.
Dat het ons niet overkomt, maar dat we erbij zijn. En dat het een kant opgaat die we samen
gewild en gewenst hebben.
Zo bouwen we samen aan een Fries platteland met sterke sociale verbanden, met een stevige
lokale economie en dat alles bovenal met een duurzaam karakter. Zodat Fryslân verder kan.
In 2019 heeft Doarpswurk haar missie & visie herijkt. De nieuwe missie luidt:

Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven van onderop die de leefbaarheid
binnen de Friese gemeenschap versterken. Het ‘doarpswurk’ is vrijwilligers in hun
kracht zetten voor een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. We
beogen de sociale cohesie, zelfsturing en het sociaal-ondernemerschap van de Friese
gemeenschap te behouden en te versterken. De verantwoordelijkheid en het
eigenaarschap ligt bij de gemeenschap zelf. We leveren een zichtbare bijdrage aan
duurzame ontwikkeling en leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap. Doarpswurk
werkt daarbij nauw samen met andere netwerkpartners.

De belangrijkste aandachtsgebieden van Doarpswurk zijn daarbij: het begeleiden van
ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen), dorpsbelangen en dorpsvisie, duurzaamheid en andere
leefbaarheidsthema’s. De taken daarbij zijn onder andere: adviseren, procesbegeleiding,
adviseren en verbinden.
Het is daarbij nadrukkelijk de ambitie van Doarpswurk om zich meer en meer te focussen op haar
kerntaken en expertise.
De reden van het herijken van de missie & visie van Doarpswurk is dat er de afgelopen
jaren veel ontwikkelingen – zowel in- als extern – zijn geweest die tot een herbezinning
noopten. Deze ontwikkelingen hebben – onder andere – betrekking op:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Toekomstbestendigheid en verduurzaming ontmoetingscentra
Duurzaamheid in brede zin
Leefbaarheid
Mobiliteit
Demografische ontwikkelingen in Fryslân in relatie tot onder andere het zorglandschap
Gewijzigde financiële kaders
Initiatiefkracht van vrijwilligers
Dorpsbelangen: ondersteunen bij het opstellen dan wel aanpassen van dorpsvisies (mede
in relatie tot de omgevingswet die een gewijzigde verhouding tussen overheid en burgers
tot gevolg heeft)
Burgerparticipatie
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De ‘stip op de horizon’ laat zich het
best als volgt – kort – omschrijven:

“ Doarpswurk is de organisatie voor
(proces)begeleiding van leefbaar- en
duurzaamheidsinitiatieven in brede zin ”
-

Het ‘doarpswurk’ is vrijwilligers in hun kracht zetten.

Aanvullend
Zoals bekend is er een proces gaande met betrekking tot de vraag op welke wijze
leefbaarheidsinitiatieven het beste ondersteund kunnen gaan worden. Hiertoe is een werkgroep
opgestart die dit proces – onder aanvoering van een projectleider – zal gaan uitvoeren.
Doarpswurk stelt zich constructief op in dit proces waarbij het de belangen van de
initiatiefnemers/vrijwilligers centraal stelt. Daarbij acteert Doarpswurk proactief door
samenwerking(en) te intensiveren met netwerkpartners om zodoende ook samenwerking inhoud
en vorm te geven.
Tijdens de besluitvorming hieromtrent in het F-Bok is daarbij aangegeven dat het van groot
belang is dat – onder andere – netwerkpartners en initiatiefnemers aangehaakt c.q. betrokken
zijn bij dit proces.
Daarbij blijft de inzet van Doarpswurk ongewijzigd: het gaat niet primair om de toekomst van
Doarpswurk als organisatie maar om de borging van de activiteiten/ondersteuning die zij verricht
en die een belangrijke bijdrage leveren aan de resultaten van het bestuursakkoord.
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Dorpsbelangen

Eén van de kerntaken van Doarpswurk is advies en ondersteuning aan verenigingen van
Dorpsbelangen. De vraag vanuit deze verenigingen is divers: soms gaat het om advisering bij het
opzetten van een dorpsvisie, soms om een concreet project.
Adviseurs van Doarpswurk worden vooral benaderd met algemene vragen die bij dorpsbelangen
spelen, waarbij ze advies of ondersteuning nodig hebben. Vaak gaat het om de invulling van
gemeentelijk beleid. Samenwerking met de gemeente (bestuurlijk en beleidsmatig) is dan ook
een belangrijk onderdeel van het werk van de adviseur van Doarpswurk.
Steeds vaker komt ook de continuïteit van de vereniging van Dorpsbelangen aan de orde.
Dorpsbelangen hebben moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Dat is overigens niet alleen
een probleem waarmee dorpsbelangen kampen, ook andere verenigingen kennen dit fenomeen.
Aan de andere kant neemt in veel dorpen ook de betrokkenheid bij Dorpsbelangen af, waarbij de
vraag rijst in hoeverre deze organisatie nog als dé vertegenwoordiging van het dorp kan worden
gezien.
De rol van Dorpsbelangen verandert: van uitvoerder van projecten die op de jaarvergadering zijn
aangedragen tot coördinator van projecten die door werkgroepen worden uitgevoerd. Deze
transitie is nog niet in ieder dorp ingezet en gaat ook niet in ieder dorp even snel, maar de
beweging is wel zichtbaar.
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Dorpsvisies
Gemeenten en andere instanties hebben graag één aanspreekpunt in het dorp en dit is in de
meeste gevallen Dorpsbelangen. Voor Dorpsbelangen – en de gemeente - is het belangrijk te
weten wat het dorp wil en op welke speerpunten moet worden ingezet. Een dorpsvisie kan dit
inzicht verschaffen. Het opstellen van een dorpsvisie kan via diverse methoden en Doarpswurk
adviseert en begeleidt dorpen hierbij.
Een Dorpsvisie is in de meeste gevallen meer dan een wensenlijstje van de bewoners. Het is een
doorkijkje naar de toekomst. Belangrijk daarbij is dat er voldoende draagvlak voor is in een dorp
en dat niet een klein groepje mensen bepaalt hoe een dorp eruit komt te zien. Doarpswurk werkt
vanuit de insteek Bestuurlijke Vernieuwing/Nieuwe Democratie in verschillende dorpen samen
met de bewoners aan vernieuwende trajecten. Een werkgroep die is ontstaan uit de Friese
Dorpentop van 2016 neemt hierin het voortouw.

Conflictbemiddeling
Bij het maken van een dorpsvisie en het uitvoeren van concrete projecten is draagvlak erg
belangrijk. Het valt echter niet altijd mee om iedereen in een dorp op één lijn te krijgen.
Daarnaast is het soms lastig om ambtelijke organisaties mee te krijgen. Tegenstrijdige belangen,
integriteitskwesties en andere lastige zaken zijn voor een dorpsbelang soms te groot of te
ingewikkeld om zelf op te lossen. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan dan weer schot in
de zaak krijgen. Doarpswurk heeft ook in 2019 in enkele dorpen bemiddeling toegepast om
conflicten los te trekken en soms ook op te lossen.
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Dorpshuizen
De advisering en begeleiding van dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC) varieert van
financiële, juridische en bouwkundige zaken tot begeleiding van nieuw- en verbouwtrajecten en
de subsidieaanvragen die daarmee annex zijn.
Soms gaat het om jarenlange trajecten, soms versnellen andere ontwikkelingen in een dorp de
bouw of verbouw van een dorpshuis of MFC. Bij alle bouw- en verbouwtrajecten is de inzet van
vrijwilligers de grote kracht.

Vraagbaak
Advisering van dorpshuisbesturen gaat verder dan een persoonlijke benadering en een bezoek
aan een dorpshuis. Doarpswurk wordt steeds meer een makelaar van kennis, waarbij bestuurders
met elkaar in contact worden gebracht om van elkaar te leren. Daarnaast deelt Doarpswurk veel
kennis via de Vraagbaak op internet. De Vraagbaak is eigendom van Doarpswurk en is te vinden
op www.dorpshuizen.nl. Hiermee heeft het een landelijke dekking. De kennisbank wordt
bijgehouden door medewerkers van diverse provinciale steunpunten voor dorpshuizen.
https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/

Kwaliteitszorg
Een bestuur van een dorpshuis heeft te maken met veel regelingen, afspraken en wettelijke
verplichtingen. Doarpswurk biedt een kwaliteitszorgtraject waarin dorpshuisbesturen
systematisch aan de slag gaan met alle aspecten die met het runnen van een dorpshuis te maken
hebben. Gedacht kan worden aan wet- en regelgeving, barexploitatie, verzekering,
vrijwilligersbeleid en dergelijke. Een bestuurswisseling is bijvoorbeeld een goede aanleiding om
alles systematisch door te nemen en vast te leggen voor zover dat nog niet is gedaan. In 2019 zijn
een aantal van deze trajecten uitgevoerd, evenals een aantal Quick Scans, een verkorte versie
van het Kwaliteitszorgtraject.

Gemeentelijk beleid en samenwerking
Samenwerking tussen dorpshuizen binnen een gemeente kent voordelen. Dorpshuizen kunnen
kennis en ervaring uitwisselen en samen hun krachten bundelen richting de gemeente terwijl de
gemeente te maken heeft met één overlegorgaan. Er zijn de afgelopen jaren – met begeleiding
van Doarpswurk – een aantal federaties opgericht en een aantal andere zijn in voorbereiding.
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Dorpshuizenregeling en IMF
De dorpshuizenregeling was een al tientallen jaren bestaande subsidieregeling van Provinsje
Fryslân voor nieuw- en verbouw van dorpshuizen. Deze regeling werd in samenhang met
gemeentelijke financiering toegepast. In de Beleidsbrief Leefberens die in september 2018 werd
behandeld door Provinciale Staten, werd een afbouw van deze regeling in 2019 en 2020
voorgestaan. Een lobbytraject, ingezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met een
vertegenwoordiging van Friese dorpshuizen, heeft ervoor gezorgd dat er door Provinciale Staten
een motie is aangenomen, die erin moet voorzien dat er een subsidieregeling voor
(ver)bouwtrajecten van dorpshuizen blijft. De voorkeur van de Provincie gaat uit naar het
samenvoegen van de bestaande Dorpshuizenregeling met de IMF-subsidie (Iepen Mienskipsfûns).
Doarpswurk is betrokken bij de evaluatie van de huidige en de totstandkoming van een nieuwe
subsidieregeling. Vanaf 1 januari 2020 is er een regeling voor ‘ontmoetingsplekken’ opgenomen
in de vernieuwde IMF-regeling. Eind 2020 zal deze regeling geëvalueerd worden.
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Expertisecentrum
Kennis vergaren en delen is onderdeel van het werk van Doarpswurk. Dit gebeurt in de
netwerken, maar ook in concrete projecten, op reguliere bijeenkomsten en via sociale media. Het
expertisecentrum dat Doarpswurk vormt, is dan ook een breed platform van kennisontwikkeling.
Daarbij richt Doarpswurk zich niet alleen tot de specifieke doelgroepen (dorpsbelangen,
dorpshuizen, burgerinitiatieven), maar ook op overheden, onderwijsinstellingen,
netwerkpartners en dergelijke. De nadruk ligt op duurzaamheid en nieuwe democratie.

Opleidingen in samenwerking met de Vrijwilligers Academie Fryslân
Doarpswurk biedt ieder jaar, samen met Sport Fryslân, de cursus Sociale Hygiëne aan voor
dorpshuisbestuurders en vrijwilligers in sportkantines. Deze cursus is in 2019 twee keer gegeven.

Vrijwilligers vormen het hart van het Friese platteland. Ondersteuning, kadervorming en
opleiding van vrijwilligers is dan ook erg belangrijk om dit hart kloppend te houden. Dat geldt niet
alleen voor vrijwilligers voor dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven, maar ook voor
sportverenigingen, welzijnsinstellingen en dergelijke. Doarpswurk is partner van de Vrijwilligers
Academie Fryslân die trainingen en workshops voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals
bundelt en faciliteert. In dit samenwerkingsverband is onder meer de cursus Sociale Hygiëne
opgenomen die door Doarpswurk wordt georganiseerd. In 2018 en 2019 is contact gezocht met
de Friese gemeenten om samen met de Provincie voor een structurele financiering zorg te gaan
dragen.
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Netwerken
Netwerkopbouw is een van de domeinen waarop wordt ingezet om de kerntaken en ambities van
Doarpswurk te realiseren. Dat betekent dat alle projecten daar waar mogelijk of noodzakelijk
samen met initiatiefnemers en netwerkpartners worden gerealiseerd. Daarbij wordt niet alleen
samengewerkt binnen de provincie Fryslân, maar ook landelijk. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste netwerken, die door Doarpswurk zijn opgezet of waarbinnen Doarpswurk
participeert, genoemd.

Netwerk Duurzame Dorpen
Netwerk
Duurzame
Dorpen
is
een
ontmoetingsplek van, voor en door dorpen die
met duurzaamheid aan de slag zijn of dat willen
doen. Het netwerk draagt bij aan een lokale
duurzame samenleving door te werken aan
ontmoeting, delen van kennis en inspireren van
lokale initiatieven. Het platform is in 2011
opgezet door Doarpswurk met steun van
Provinsje Fryslân en Stichting DOEN. Inmiddels
heeft het netwerk een landelijke uitstraling met
provinciale steunpunten in bijna alle provincies. Daarnaast is er een steunpunt in Vlaanderen. Eind
2019 waren er 336 dorpen, waarvan 149 in Fryslân, verbonden aan het netwerk.
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
Netwerk Duurzame Dorpen beheert en coördineert, onder verantwoordelijkheid van
Doarpswurk, zowel het landelijke netwerk als het Friese steunpunt. Dat houdt onder meer in dat
de digitale netwerken en bijbehorende websites worden beheerd en dat er voor verschillende
thema’s inspiratie- en verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Naast de vaste
medewerkers van Doarpswurk worden hiervoor – op basis van uit te werken voor projecten waar
veelal seperate opdrachten voor worden verstrekt - ook externe deskundigen aangetrokken.
Netwerk Duurzame Dorpen werkt met verschillende themagroepen. Vanuit deze themagroepen
worden thematische netwerken gefaciliteerd waarbij verschillende initiatieven en
ondersteunende organisaties samenwerken binnen bepaalde thema’s en tussen thema’s
onderling. Een voorbeeld van samenwerkende netwerken zijn de vier netwerken die te maken
hebben met de CO2 uitstoot binnen de huishoudens, oftewel de klimaatnetwerken.
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Samenwerking met gemeentes
In 2019 is de samenwerking met de gemeentes een belangrijk aandachtspunt geweest. Vanwege
de ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord en de regierol die de gemeente heeft gekregen
rondom de warmtetransitie zijn de gesprekken in een versnelling gekomen. Daarnaast is het
duidelijk geworden dat de behoeftes en de snelheden van gemeentes erg verschillen. Binnen de
verschillende themagroepen zijn verschillende samenwerkingsverbanden met gemeentes
ontstaan in 2019. Daar wordt verder op ingegaan bij het verslag per themagroep.

Voedselwerkplaats
In 2019 heeft de transitie binnen de landbouw volop de aandacht gekregen. Dat viel ook te
merken in de interesse in de activiteiten van de Voedselwerkplaats. Vanuit de Voedselwerkplaats
is er brede aandacht ontstaan voor de voedseltransitie als integraal onderdeel van de
landbouwtransitie. Er is een thematische maillijst van meer dan 250 personen. Deze initiatieven
en dorpen worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nog een
aantal specifieke activiteiten ontwikkeld.
•
•
•
•
•
•
•

Cursussen voor dorpstuinen & collectieve moestuinen ( meer dan 50 deelnemers).
Terugkomdagen en informatie bijeenkomsten
De ontwikkeling van de Friese Voedselbeweging, de organisatie van een congres en de
lancering van de Friese Voedsel visie1 op het congres “De echte waarde van ons voedsel2”
De uitvoering van de voedselvisie door verschillende projecten op te starten (World Food
Week3, Local Food Works4) en af te stemmen.
De uitrol van voedselcoöperaties in samenwerking met gemeentes (o.a. Heeg en de
gemeente Súdwest-Fryslân).
Ontwikkeling van de Streekweek en het festival B (in samenwerking met Eetbaar Fryslân,
Symphony of Soils en de gemeente Smallingerland).
De samenwerking met de gemeente Leeuwarden (World Food Week), provincie Fryslân
(landbouwdeals), onderwijsinstellingen en verschillende andere partijen door
ontwikkelen ten behoeve van de duurzame dorpen.

1

http://fvb.eetbaarfriesland.frl
https://www.worldfoodweek.nl/programma/
3
https://www.worldfoodweek.nl
4
https://localfoodworks.eu
2

Jaarverslag 2019

12

Expeditie Grutsk en Grien
Project is afgerond medio 2019, het activiteitenverslag is reeds eerder verstuurd.
In 2019: Twee duurzaamwinkelenroutes gelanceerd in SWF resp DFM.
Een bomenfilmpje gemaakt over de waarde van grote bomen, 5 expedities georganiseerd.
Gastlessen op scholen: zie Ho! Net yn ‘e Kliko!
2e helft van 2019: Voorbereiding van Rasterhoff Festival 2020

Afval en grondstoffen – Ho! Net yn ‘e Kliko!
Een belangrijke activiteit van de themagroep afval en grondstoffen is de uitrol van de campagne
Ho! Net yn ‘e Kliko!5. Naast de uitrol in samenwerking met de gemeentes in zuidwest Friesland is
er een stevige samenwerking met Groen Doen ontstaan om de dorpen ook via de basisscholen
enthousiast te krijgen. Op de website staat een overzicht van wat er allemaal gebeurt.
•
•
•

•
•

5

Begeleiding campagne van dorpengroepen in DFM: groep Joure/Scharsterbrug, groep
Lemmer, groep Sondel/Nijemirdum
Begeleiding campagne van dorpengroep SWF (Wiuwert/Britswerd, Tersoal, Kubaard,
Offingawier)
Opzet en uitvoering scholencampagne DFM: gratis groene GFT container in ruil voor goed
afval scheiden op school en gastlessen over afval scheiden. In 2019 20 van de 36
basisscholen gedaan.
Gastlessen op 5 basisscholen SWF.
Inzet op aanpassing gemeentelijke verordening SWF (via de raad) t.b.v. gratis groen
container voor scholen (zie activiteitenverslag Grutsk en Grien).

https://www.honetynekliko.frl
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Energiewerkplaats
Veel dorpen binnen het
netwerk zijn actief met de
energietransitie.
De
ondersteuning van deze
dorpen vraagt dan ook de
meeste aandacht. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende netwerkpartners. Vanuit
gemeentes komen er steeds meer vragen van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Dat sluit
goed aan op de wens om ook de ondersteuning meer vanuit de gemeentes te organiseren. In 2019
zijn deze stromen meer in balans gebracht en heeft het netwerk garant gestaan voor de
continuïteit van de ondersteuning en het functioneren van het loket voor vrijwilligers.

Visievorming en bewustwording
In samenwerking met de professionals van de Energiewerkplaats en de RES-werkgroep is een
bewustwordingsprogramma voor raadsleden opgezet. Bijna alle gemeentes hebben deel
genomen aan dit programma6. Partijen zijn geïnformeerd over de mogelijke technieken en
hebben inzicht gekregen in de effecten die dat in de ruimte heeft. Deze sessies zijn gebaseerd op
de Energie Mix Methode die ook in 2019 weer in een aantal dorpen is uitgevoerd. Vanuit deze
sessies zijn ook een aantal overeenkomsten gevonden tussen dorpen en gemeentes, die kunnen
dienen als input voor de komende periode wanneer de RES moet worden uitgewerkt.

Met bijna alle gemeentes zijn gesprekken geweest over de manier van ondersteunen van de
lokale initiatieven om zo gezamenlijk een steunpunt op te zetten. Als er een samenwerking tot
stand is gekomen, dan kunnen vragen vanuit de initiatieven in overleg met de gemeente worden
opgepakt. Daardoor ontstaat er een gezamenlijke loketfunctie en gecoördineerde ondersteuning.
Het is gelukt om deze samenwerking op te zetten met alle gemeentes in zuid-oost en zuidwest
Friesland. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de gemeente Leeuwarden opgezet.
Via deze samenwerking zijn op energiegebied meer dan 40 dorpen ondersteund en blijvend
verbonden in het netwerk.

6

https://energiewerkplaats.frl/?page_id=1203
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Gezamenlijke opwekken
Vanuit de Energiewerkplaats is de afgelopen jaren ingezet op het ontwikkelen van nieuwe
concepten rondom duurzame energie in dorpen. Zo zijn de collectieve zonnedaken ontwikkeld en
daarna door de markt opgepakt. Voor zonneparken worden alleen de bestaande trajecten nog
afgemaakt. Voor nieuwe ondersteuningsvragen worden samenwerkingen ontwikkeld met
netwerkpartners. In 2019 is de start van het zonnepark Westeinde gevierd. In 2020 zal het
zonnepark IJlst gerealiseerd worden.
Om in de groeiende ondersteuningsbehoefte te kunnen voorzien is in samenwerking met de
netwerkpartners meegedacht over de financiering van de ondersteuning. In 2020 zal er een
ontwikkelfonds worden gestart.

Sessie Energie Mix Methode

Samen besparen
In 2019 is verder gewerkt aan het nieuwe concept voor Aquathermie. Er is een netwerk gevormd
van dorpen, die daarin geïnteresseerd zijn en partijen die kunnen ondersteunen. Daarnaast
worden de concepten voor de dorpen getest in de pilotomgeving in Heeg. Daarnaast is het
proces om gefinancierde energiebesparing collectief toe te kunnen passen verder uitgewerkt. In
2020 zal dat ook van start gaan in een pilot dorp en kan de kennis naar andere dorpen gedeeld
worden.
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Netwerk Zorgzame Dorpen
In 2019 is er één bijeenkomst geweest over het thema eenzaamheid. We kunnen tevreden
terugkijken op de bijeenkomst en blij zijn met de samenwerking met Sûnenz en NHL Stenden
Werkplaats Sociaal Domein. ‘NHL Stenden Hogeschool heeft de inhoudelijke expertise, Sûnenz de
kennis en ervaring uit de praktijk en Doarpswurk heeft met Netwerk Zorgzame Dorpen een
netwerk en podium waar die kennis gedeeld kan worden. Het is een mooie driehoeksrelatie waarin
we elkaar kunnen versterken.’
De bijeenkomst ‘Anders kijken naar eenzaamheid’
was de eerste gezamenlijke activiteit. De
bijeenkomst werd bezocht door vertegenwoordigers
van onder meer dorpsbelangen, dorpshuizen,
gemeenten en zorginstellingen.
Het is de bedoeling dat er opnieuw een dergelijke
bijeenkomst wordt georganiseerd over het
onderwerp dementie.
Intussen is met name de toegankelijk- en bereikbaarheid van zorg een belangrijke thema in
dorpsvisies die ontwikkeld worden. Dat is waar Doarpswurk voor staat: daar waar mogelijk de
toegankelijkheid zoveel als mogelijk borgen.

Internationale samenwerking
In 2019 deelgenomen vanuit Doarpswurk aan een internationale samenwerking met betrekking
tot ontwikkeling van Rural Area’s. Samen met Zweden, Polen, Duitsland, Frankrijk en Griekenland
gewerkt aan de ontwikkeling van een Europese manual. In deze manual wordt beschreven hoe
projecten, die de leefbaarheid in landelijke gebieden versterken, tot stand kunnen komen.
Daarnaast worden voorbeelden van best practices per land opgenomen.

Kwantitatieve resultaten
•
•
•
•

Er zijn meerdere gemeentelijke steunpunten gerealiseerd.
Via de energie (40) en de afval (10) ondersteuning zijn er 50 kernen verbonden.
Samen met de verbonden voedsel (30) en mobiliteits (10) en de bestaande dorpen (336)
gemeenschappen zijn er meer dan 400 dorpen landelijk verbonden.
Er is gewerkt aan twee financieringsinstrumenten die zijn in 2020 gereed om te
gebruiken.
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Overige netwerken
Doarpswurk is een spin in het web van allerlei initiatieven op dorpsniveau. Daarnaast is
Doarpswurk ook zelf vertegenwoordigd in diverse netwerken. Als gesprekspartner en als
leverancier en ontvanger van kennis, zowel provinciaal, landelijk als internationaal.
Het gaat hier onder meer om:
•
•
•
•
•
•
•

Get Together: samenwerking Doarpswurk-Streekwurk
Provinciaal overlegorgaan Friese Waddenkust
Vrijwilligers Academie Fryslân
Landelijke Vereniging Kleine Kernen
Platform Dorpshuizen.nl
Noordelijk overleg met Groninger Dorpen en BOKD
Europese uitwisseling via Platform Learn for Live

De adviseurs van Doarpswurk hebben elk hun eigen regio in Fryslân waarbinnen ze contacten
onderhouden met dorpencoördinatoren, woningcorporaties en andere instanties als dat nodig is.
Daarnaast werken ze samen met Streekwurk en het Iepen Mienskipsfûns. Zo mogelijk worden er
gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd.
Voor haar eigen achterban organiseert Doarpswurk jaarlijks bijeenkomsten. Bestuurders van
dorpsbelangen, dorpshuizen en andere belangstellenden worden hier bijgepraat over actuele
onderwerpen en kunnen onderling kennis en ervaringen uitwisselen. In 2019 zijn in elke regio
dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.
Op landelijk gebied hebben de adviseurs en bestuurders van Doarpswurk via de Landelijke
Vereniging Kleine Kernen (LVKK) contacten met collega’s uit de andere provincies. Voor de
adviseurs en ondersteuners die zich richten op dorpshuizen is er vier keer per jaar een
kennisuitwisseling, georganiseerd binnen www.dorpshuizen.nl. http://www.lvkk.nl/
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Friese Burgertop

In het voorjaar van 2019 zijn de plannen rondom het organiseren van een Friese Burgertop klaar.
Een initiatief groep bestaande uit, gedeeltelijk kerngroep leden die de Friese Dorpentop in 2016
hebben georganiseerd en een aantal andere enthousiaste Friese inwoners, komen eens per 2
weken bijeen om een nieuw democratisch experiment vorm te geven.
Het idee is om met 43 inwoners die de Friese bevolking vertegenwoordigen in diversiteit en
leeftijd te loten na open inschrijving. Om vervolgens in 3 weekenden een voorstel te laten
opstellen voor de Provincie Fryslân. Het voorstel komt na toezegging van de Provinciale
Statenleden (bestuursperiode 2015/2019) op de agenda als een regulier voorstel.
De systematiek is afkomstig van de citizens assembly van Ierland, waar 99 inwoners een voorstel
opstellen voor hun overheid over de abortus wetgeving.
Er wordt gezocht naar een dilemma, waar elke Fries baat bij zou hebben dat er een oplossing
voor komt. De initiatiefgroep, inmiddels kernteam genoemd, bedenkt dat dit dilemma bepaalt
kan worden door 4 bijeenkomsten te organiseren. In mei wordt de eerste bijeenkomst op het
Provinciehuis georganiseerd met “experts”, vervolgens wordt de Friese politiek uitgenodigd om
de opbrengst van de eerste bijeenkomst te toetsen, is het een onderwerp waar de Provincie over
gaat en zijn er misschien nog toevoegingen of veranderingen nodig. De derde avond kwam een
groep inwoners van jong tot oud bespreken wat zij een kans of dilemma voor Fryslân vonden, om
vervolgens tijdens de vierde en laatste bijeenkomst te komen tot een concrete vraag of dilemma.
De opbrengst luidde als volgt; Goede dingen makkelijk maken voor een bloeiend Fryslân.
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Het kernteam was hiermee klaar voor de volgende stap. Een campagne starten om elke Fries
tussen de 18 en de 125 de kans te geven om zich aan te melden als 1 van de 43 deelnemers van
de Friese Burgertop. Tijdens de zomervakantie in anderhalve maand tijd leverde het 98
inschrijvingen op. Er volgde een loting na het verdelen over regio, geslacht en leeftijd aan de
hand van berekeningen van het Fries Sociaal Plan Bureau. Elke deelnemer die ingeloot werd
kreeg duidelijke instructies, ging akkoord met de toezegging 3 weekenden beschikbaar te zijn en
kreeg een vergoeding voor reiskosten en 20 euro per deelgenomen weekend. Dit om de tijds en
inspanningsbelasting ook mogelijk te maken voor inwoners die het minder breed hebben.
In oktober vond het eerste weekend plaats. De deelnemers gingen individueel en
gemeenschappelijk bedenken welke goede dingen makkelijk gemaakt konden worden voor een
bloeiend Fryslân. De methode om hiertoe te komen kenmerkte zich op onderlinge
gelijkwaardigheid, democratisch overleg en besluitvorming. Aan het einde van het eerste
weekend was duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar voor alle Friesen de
denkrichting. Er werden contactgegevens opgezocht door de deelnemers van mensen die zij
specialist achten op dit gebied, om het volgende weekend zoveel mogelijk kennis van te
verkrijgen.

Tijdens het tweede weekend vond kennisdeling plaats en het verder toespitsen van waar het
voorstel aan de Provincie Fryslân over moest gaan. Wederom elk overleg en besluit werd
gemeenschappelijk genomen. Een eerste opzet lag aan het einde van de zondag klaar om
tussentijds uitgewerkt te worden door twee afgevaardigden van de deelnemers.
Het laatste weekend is er met man en macht gewerkt aan de presentatie van het uiteindelijke
voorstel in de vorm van een manifest met als titel: Sûn Iten fan Sûne Grûn. Een document
ontstaan uit een democratisch experiment van de Fries voor de Fries, gepresenteerd met trots op
zondag door een groep enthousiaste en vastberaden deelnemers aan de Provinciale Statenleden,
Gedeputeerde en geïnteresseerden. Het manifest ligt klaar voor beraadslaging!
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Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Doarpswurk en is
enerzijds gericht op het verspreiden van de kennis binnen de organisatienetwerken en anderzijds
op de eigen zichtbaarheid en naamsbekendheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse
instrumenten.
Centraal in de communicatiestrategie staat de website www.doarpswurk.frl. Hierop worden
eigen nieuwsitems geplaatst en tevens verwezen naar berichten van partners en andere
organisaties die voor dorpsbelangen en dorpshuizen interessant en van belang zijn. Daarbij kan
worden gedacht aan mededelingen van Streekwurk en het Iepen Mienskipsfûns, de Vrijwilligers
Academie Fryslân, Kern met Pit (KNHM), de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en andere
organisaties.
De eigen informatie bestaat uit aankondigingen, nieuwsberichten en interviews met
‘dorpsmensen’ over actuele zaken die als inspiratie kunnen dienen voor andere dorpen. Ook
schrijven medewerkers en gastschrijvers blogs. Maandelijks stuurt Doarpswurk een digitale
nieuwsbrief aan haar achterban, zoals dorpsbelangen en bestuurders van dorpshuizen. Deze
nieuwsbrief gaat naar circa 1000 adressen.

Doarpswurk benadert regionale media actief met aankondigingen/uitnodigingen van
bijeenkomsten en ingezonden stukken over actuele thema’s. Daarnaast wordt Doarpswurk ook
zelf benaderd door de media voor duiding en verdieping van thema’s omtrent de leefbaarheid
van Friese dorpen.
Communicatie vindt eveneens plaats via de sociale media Facebook en Twitter met de accounts
https://www.facebook.com/doarpswurk/ en @Doarpswurk. Er zijn circa 1000 volgers op Twitter
en 482 likes op Facebook.
Bezoekers website www.doarpswurk.frl in 2019: 19.016 bezoekers waarvan 18.759 nieuw
(49,08% Fryslân)
Bezoekers website www.dorpshuizen.nl in 2018: 12.246 waarvan nieuw 12.017 (7,51 % Fryslân)
Naast de eigen website worden door Doarpswurk en de netwerken ook sites ontwikkeld en
onderhouden die gericht zijn op concrete projecten. Deze websites worden door een eigen
websitebouwer gemaakt. Deze medewerker verzorgt ook ontwerpen van flyers en visualisaties
op de sites en andere uitingen.
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Medewerkers en bestuur

Op bovenstaande foto ontbreken Titus Sijmonsma en Tjittie Kamminga.

Het vaste team bestond in 2019 uit:
Jan Hendrik Jansen
Theo Andreae
Titus Sijmonsma
Eddy Lania
Riejanne Bouma
Tjittie Kamminga
Johannes Lankester
Johannes de Jong
Hilco Wiersma
Lysbeth Andela
Anneke Aans

directeur tot 1 oktober 2019
directeur vanaf 1 oktober 2019 (geheel 2019 werkzaam
voor Doarpswurk)
adviseur
adviseur
adviseur
adviseur tot begin 2019
coördinator Netwerk Duurzame Dorpen
projectmedewerker
IT-ondersteuning, websites
office manager
bureaumedewerker

Buiten bovengenoemde mensen zijn een groot aantal ZZP-ers actief die projectmatig
werkzaamheden namens Doarpswurk/Netwerk Duurzame Dorpen verrichten.
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Het bestuur van Doarpswurk bestond in 2019 uit:
Doeke A. Fokkema
Roelof Bos
Hennie Meppelink
Margot Blaauw
Geert Pijlman
Folkert Bouma
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voorzitter vanaf september 2019
voorzitter tot september 2019 – hierna bestuurslid
vice voorzitter
secretaris
penningmeester
lid (tot medio december 2019)
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Bijlagen
Bijlage I : Doarpswurk in cijfers op basis van productplan 2019
Onderwerp
Dorpsbelangen
Dorpsvisies
Procesbegeleiding/mediation

Gerealiseerd

Volgens productplan

11
5

8
4

16

10

15
3
2
4

8
2
2
1

4
1

1

4

4

Dorpshuizen
Duurzame ver- en
nieuwbouwtrajecten
Haalbaarheidsonderzoeken
Kwaliteitszorgtrajecten
Federatieopbouw
Inspiratiebijeenkomsten

Expertiseontwikkeling
Cursussen
Bijeenkomst
dorpencoördinatoren
Organisatie 4
regiobijeenkomsten
Cahier democratische
vernieuwing
Organiseren Friese Bernetop

1
1

1

Maandelijks

maandelijks

Communicatie
Nieuwsbrieven
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Bijlage II: resultaten vanuit diverse netwerken
Voedsel
• Cursussen voor dorpstuinen & collectieve moestuinen ( meer dan 50 deelnemers).
• Terugkomdagen en informatie bijeenkomsten
• De ontwikkeling van de Friese Voedselbeweging, de organisatie van een congres en de
lancering van de Friese Voedsel visie op het congres “de echte waarde van ons voedsel7”
(http://fvb.eetbaarfriesland.frl)
• De uitvoering van de voedselvisie door verschillende projecten op te starten (world food
week(https://www.worlfoodweek.nl/programma/) local food works
(https://www.worldfoodweek.nl en https://localfoodworks.eu) en af te stemmen.
• De uitrol van voedselcoöperaties in samenwerking met gemeentes (Heeg en de
gemeente Súdwest-Fryslân).
• Ontwikkeling van de streekweek en het festival B (in samenwerking met Eetbaar Fryslân,
Symphony of Soils en de gemeente Smallingerland.
• De samenwerking met de gemeente Leeuwarden (world food week), provincie Fryslân
(landbouwdeals), onderwijsinstellingen en verschillende andere partijen door
ontwikkelen ten behoeve van de duurzame dorpen.
• Er is een thematische mail lijst van meer dan 250 personen. Deze initiatieven en dorpen
worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.
Afval en grondstoffen – Ho! Net yn ‘e Kliko!
• Begeleiding campagne van dorpengroepen in DFM: groep Joure/Scharsterbrug, groep
Lemmer, groep Sondel/Nijemirdum
• Begeleiding campagne van dorpengroep SWF (Wiuwert/britswerd, Tersoal, Kubaard,
Offingawier)
• Opzet en Uitvoering scholencampagne DFM: gratis groene GFT container in ruil voor
goed afval scheiden op school en gastlessen over afval scheiden. In 2019 20 van de 36
basisscholen gedaan.
• Gastlessen op 5 basisscholen SWF
• Inzet op aanpassing gemeentelijke verordening SWF (via de raad) t.b.v. gratis groen
container voor scholen (zie activiteitenverslag Grutsk en Grien)
Energie
• Bijna alle gemeenten is een bewustwordingsprogramma voor raadsleden opgezet
(energiemix methode)
• Bij een aantal dorpen is eveneens de energiemixmethode uitgevoerd
• Gesprekken over het opzetten van gezamenlijk steunpunt (loket)
• Meer dan 40 dorpen ondersteund
• Gezamenlijk opwekken
• Ondersteuning ontwikkeling aquathermie (pilot in Heeg)
Overig
• Meerdere gemeentelijke steunpunten
• Via energie (40), afval (10) zijn er 50 kernen verbonden
• Samen met voedsel (30) en mobiliteit (10) en de bestaande aangesloten
gemeenschappen (336) zijn er meer dan 400 dorpen landelijk verbonden
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Bijlage III: Cijfers en links
Websites en overig
www.doarpswurk.frl
Twitter @doarpswurk
https://www.facebook.com/doarpswurk
www.netwerkduurzamedorpen.frl
Twitter @NDDorpen
https://www.facebook.com/duurzamedorpen/
www.dorpshuizen.nl

bezoekers & overig
19.016
1000 volgers
482 likes
19.233
1540 volgers
506 volgers
12.246

Overige websites/links
www.iepenmienskip.frl
www.frieseburgertop.frl
www.energiewerkplaats.frl
www.honetynekliko.frl
www.zorgzamedorpen.frl
www.mienskipsenergie.frl
www.eetbaarfryslan.frl

Communicatie
• Maandelijkse nieuwsbrief naar meer dan 1000 adressen vanuit Doarpswurk
• Maandelijkse nieuwsbrief vanuit Netwerk Duurzame Dorpen
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