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INLEIDING
De kerntaak van Doarpswurk is advies en ondersteuning in de breedste zin van het woord. Bij het
professioneel uitvoeren van deze kerntaak en het realiseren van de ambities richt Doarpswurk zich op drie
domeinen: netwerkplatform, expertisecentrum en communicatie. Deze aspecten lopen als een rode draad
door de werkzaamheden van de medewerkers. De medewerkers zijn actief en proactief bezig met
kennisuitwisseling, samenwerken en communiceren over belangrijke en actuele thema’s die op het
gebied van de leefbaarheid op Friese platteland spelen.

Doarpswurk staat daarbij niet alleen, maar werkt nauw samen met tal van andere organisaties en
professionals. De belangrijkste ‘klanten’ blijven gelijk: dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven.
Deze laatste groep wordt steeds groter.

Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing zijn de hoofdthema’s in de advisering en ondersteuning.
De meeste projecten die in dit jaarverslag aan de orde komen, zijn onder deze noemers te vangen. De
komende jaren zal de aandacht voor deze thema’s zich hoe dan ook versterken. Daarnaast vindt er in de
provincie een heroverweging plaats van de rol van de burger en de overheden in relatie tot leefbaarheid
van het platteland. De ontwikkeling naar meer burgerinitiatieven en een zelfredzamere
dorpsgemeenschap vraagt om een andere vorm van ondersteuning en begeleiding, en daarmee ook een
andere rol voor Doarpswurk en andere ondersteunende organisaties. Een eerste aanzet voor deze
veranderingen is gegeven in de Startnotitie Leefbaarheid, die door de Staten in de zomer van 2017 is
vastgesteld. De Provincie blijft een belangrijke rol voor zichzelf zien op het gebied van de leefbaarheid op
het Friese platteland en in de Friese dorpen: in samenwerking met andere partijen innovatieve kennis
verwerven, kennis delen, begeleiden en faciliteren. Het is wel duidelijk dat de samenwerking met andere
partijen, waarbij de gemeenten een heel belangrijke partner zijn, op een andere wijze vorm moet krijgen
dan in het verleden. Ook financieel zullen er mogelijk verschuivingen plaats gaan vinden. Als eerste
uitwerking van deze Startnotitie Leefbaarheid wordt in de zomer van 2018 een Beleidsbrief Leefbaarheid
gepresenteerd, waarin de contouren voor een nieuwe vorm van samenwerken, ondersteunen, faciliteren
en begeleiden zullen worden aangegeven. Voor de toekomst van alle leefbaarheid gelieerde organisaties
die (deels) door de Provincie worden gesubsidieerd, een belangrijke brief. Doarpswurk heeft zich in 2017
nadrukkelijk gepresenteerd als meedenker en zit met een eigen visie op de leefbaarheid, samenwerking,
financiering en ondersteuning vooraan in deze discussie.
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Het kantoor van Doarpswurk is al lang niet meer alleen het domein van de medewerkers. De
netwerkfunctie van Doarpswurk, en het Netwerk Duurzame Dorpen in het bijzonder, resulteert in een
groeiend aantal projecten met eigen vrijwilligers en projectleiders die eveneens een plek vinden in het
kantoor. Buorren 28 in Raerd is een bruisende broedplaats voor een duurzaam Fries platteland. In 2017 is
deze functie uitgebouwd door onder meer de voorbereidende werkzaamheden te doen voor het
oprichten van twee stichtingen op het gebied van duurzaamheid.
Onder de Energiewerkplaats is in december 2017 de stichting MienskipsEnergie opgericht. Deze stichting
beheert een kwaliteitslabel dat uitgereikt wordt aan duurzame energieprojecten, waarvan de Mienskip
eigenaar is en blijft, en waarvan de revenuen terugvloeien naar diezelfde Mienskip. Een belangrijk
initiatief om te voorkomen dat commerciële ontwikkelaars deze markt ‘van onderop’ gaan overnemen.
Ook zijn in 2017 de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van de stichting Enerzjyhus in het
kader van het project Duurzame Dorpshuizen geweest. Het Enerzjyhus is een onafhankelijke stichting die
de financiering van duurzame maatregelen (op basis van EPA’s) ten behoeve van dorpshuizen regelt, de
dorpshuizen volledig ontzorgt door leasecontracten, en ervoor waakt dat ook hier de revenuen ten goede
komen aan het dorpshuis zelf.

Het jaar 2017 was voor Doarpswurk en haar netwerkpartners echt een overgangsjaar. Aan alle kanten
wordt geprobeerd innovatieve samenwerkings- en financieringsmodellen op te zetten waarbij sprake is
van samenwerken op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, gedeeld eigenaarschap en dialoog. Dat
moet iedereen – burgers, politici, ambtenaren van provincie en gemeenten, adviseurs van Doarpswurk en
andere organisaties – leren. Doarpswurk is in 2017 begonnen met het opzetten en uitvoeren van een
training Oplossingsgericht werken als middel om te leren werken met de hiervoor genoemde principes.
Het doel is om de training samen met die organisaties te doen die – gedeeltelijk – hetzelfde werk op het
gebied van de Leefbaarheid doen: Streekwurk (adviseurs), gemeenten (dorpencoördinatoren),
netwerkorganisaties, enz. Op deze wijze wordt de samenwerking als het ware vanzelfsprekend
gestimuleerd.
De opbouw van dit jaarverslag is gerelateerd aan het Productplan 2017 en de projecten die daarin zijn
genoemd. Er gebeurt echter zoveel op het Friese platteland op het gebied van duurzaamheid en nieuwe
democratie, dat veel activiteiten niet in één ‘hokje’ van een project kunnen worden geduwd. Alles hangt
met alles samen, dat is de kracht van een – groeiende - netwerkorganisatie.
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DORPSBELANGEN
Dorpsvisie
De vraag naar advies en begeleiding vanuit Verenigingen voor Dorpsbelangen is erg divers. Een van de
kerntaken van Doarpswurk is het begeleiden van dorpen bij een dorpsvisie. Veel gemeenten vragen om
een dergelijke visie en dorpen willen zelf ook inzicht in de wensen en verwachtingen van hun bewoners
en de wijze waarop ze daarop kunnen inspelen. Soms wil een dorp een oriënterend gesprek met een
medewerker van Doarpswurk en redt het zich vervolgens zelf met het proces, soms ook wordt gekozen
voor een andere aanpak en is meer begeleiding nodig. Doarpswurk heeft een methodiek ontwikkeld voor
het maken van een dorpsvisie en hiervoor de website www.iepenmienskip.frl opgezet.
In bijlage III van dit jaarverslag staan de dorpen genoemd die zijn geadviseerd of begeleid bij het maken
van een dorpsvisie. Daarnaast heeft Doarpswurk bij meer dan tien dorpen een bijdrage geleverd op de
algemene ledenvergadering.
Voortvloeiend uit dorpsvisies ontstaan vaak initiatieven die door groepen dorpsbewoners worden
opgepakt. Ook hier heeft Doarpswurk een ondersteunende rol waarbij soms samenwerking met andere
organisaties wordt gezocht. Zoals de Stichting Alde Fryske Tsjerken die is betrokken bij de realisatie van
een dorpskamer en andere functies in de kerk van Dedgum.

Omgevingswet
Nijeholtpade is een dorp dat ook met een nieuwe dorpsvisie aan de slag wilde. Het werd het dorp dat als
eerste een omgevingsvisie heeft geschreven met de nieuwe Omgevingswet als uitgangspunt. Deze wet is
gericht op omgevingsvisies, vereenvoudigde regelgeving en meer betrokkenheid van burgers. Plaatselijk
Belang van Nijeholtpade hield keukentafelgesprekken met inwoners en met extern betrokkenen. De
omgevingsvisie is geen opsomming van wensen, maar een document waarin staat hoe deze door het dorp
en de gemeente samen kunnen worden gerealiseerd. Deze cultuurverandering wordt in Nijeholtpade
bekrachtigd in een ‘bewonersakkoord’ dat onderdeel is van de omgevingsvisie. In dit akkoord staan harde
afspraken, zoals het maken van een activiteitenplan, verantwoordelijkheden en financiering.
https://www.doarpswurk.frl/bestuurlijke-vernieuwing-begint-nijeholtpade/
Het proces dat in Nijeholtpade heeft plaatsgevonden, wil Doarpswurk in samenwerking met de werkgroep
Friese dorpentop ook in andere dorpen uitrollen. Nijeholtpade ondersteunt daarbij.
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Wonen
Veel dorpen worstelen met het thema wonen en woningen. Het gaat dan om items als: ‘hoe kunnen
ouderen blijven wonen in ons dorp?’, ‘jongeren willen in het dorp blijven wonen, maar kunnen geen
betaalbare woningen vinden’, ‘de woningbouw trekt zicht terug uit het dorp en daardoor zijn er geen
huurwoningen meer voor mensen in het dorp’. In krimpgebieden is vaak de klacht dat er wel in grotere
kernen gebouwd mag worden, maar niet meer in de dorpen. Sommige dorpen willen zelf een
woningbouwcoöperatie oprichten en zelf woningen gaan verhuren.
In 2017 heeft Doarpswurk dit thema opgepakt door middel van het delen van kennis. In 2018 wordt hier
met het organiseren van workshops meer aandacht aan besteed.
Overal in de provincie ontstaan initiatieven van burgers die zelf aan de slag gaan, bijvoorbeeld op het
gebied van woningbouw. In Aldtsjerk ontwikkelde een groep dorpsbewoners zelf plannen voor een
nieuwbouwproject.
https://www.doarpswurk.frl/interview-han-westerhof-aldtsjerk-foarut/

Op donderdagavond 11 mei organiseerden Wonen NWF, Doarpswurk en de bewonersraad Friesland de
Hart voor je Dorp avond. De Hart voor je Dorp avond wordt sinds 2005 georganiseerd en vindt eens in de
twee jaar plaats. De avond is vooral bedoeld voor mensen die zich inzetten voor hun dorp, zoals via
verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuisbesturen. Daarnaast waren ook huurders welkom.
https://www.doarpswurk.frl/heel-hart-dorp/
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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. In Burdaard is Doarpswurk ingeschakeld voor
organisatieontwikkeling van het mfc.

Nieuwbouw, herbouw, verbouw
In 2017 zijn 5 trajecten rond (her)openingen van dorpshuizen afgerond. Daarnaast zijn in 5 dorpen
haalbaarheidsonderzoeken opgestart voor nieuwbouw en verbouw van een dorpshuis of multifunctioneel
centrum en zijn er 28 lopende trajecten begeleid. In bijlage II staan alle dorpshuizen vermeld die in 2017
advies of begeleiding hebben gehad op het gebied van nieuw- of verbouw.
Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij het beheer en de bouwactiviteiten van dorpshuizen.
Duurzaamheid stond ook voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor
zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van
cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend. Het dorpshuis heeft tevens een
voorbeeldfunctie voor dorpsbewoners die ook op een duurzame manier willen wonen en werken.
https://www.doarpswurk.frl/rottevalle-opent-duurzaam-mfc-it-werflan/

Vraagbaak
De ontwikkeling van Doarpswurk tot expertisecentrum geldt ook voor de advisering van
dorpshuisbesturen. Doarpswurk wordt steeds meer een makelaar van kennis, waarbij bestuurders met
elkaar in contact worden gebracht om van elkaar te leren. Daarnaast deelt Doarpswurk al 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.
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Themagroep dorpshuizen
In 2016 is de themagroep dorpshuizen opgericht die tot doel heeft te onderzoeken aan welke kennis er
vooral behoefte is en hoe deze het beste kan worden overgedragen. De groep kijkt vooral naar
vernieuwende ontwikkelingen zoals een geautomatiseerd zaalverhuursysteem en een verbetering van het
kader. Overwogen wordt om de themagroep te laten aansluiten en over te hevelen bij de (in 2018
gestarte) regiobijeenkomsten.

Kwaliteitszorg
Doarpswurk biedt een kwaliteitszorgtraject waarin
dorpshuisbesturen systematisch aan de slag gaan met
alle aspecten die met het runnen van een dorpshuis te
maken hebben: wet- en regelgeving, barexploitatie,
vrijwilligersbeleid etc..
In 2017 hebben zich 4 dorpshuizen aangemeld voor het
Kwaliteitszorgtraject. Ook is kwaliteitszorg op de agenda
gekomen van het jaarlijks overleg tussen de gemeente
Leeuwarden en de voorzitters van dorpshuizen en wijken buurtcentra in deze gemeente. Bij een wijkcentrum in Leeuwarden is de verkorte versie van het
kwaliteitszorgtraject, de Quick Scan, geïntroduceerd en toegepast.

Gemeentelijk beleid
Gesprekspartner van de gemeente, kennisoverdracht en ervaring uitwisselen: samenwerking tussen
dorpshuizen binnen een gemeente heeft veel voordelen. Met de gemeentelijke herindelingen die al
hebben plaatsgevonden en die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden, is het belangrijk om als
dorpshuizen op de politieke agenda te komen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een subsidieregeling
voor onderhoud en het meerjaren onderhoudsplan dat door de gemeente wordt opgesteld en
gefinancierd. Doarpswurk heeft een begeleidende rol in de overleggen, zoals die tussen dorpshuizen in de
nieuwe gemeente De Waadhoeke.
Interview met Ytsen Strikwerda, voorzitter Feriening Doarpshuzen Frentsjerteradiel
Federatievorming hoeft overigens niet alleen uit een gemeentelijke herindeling voort te komen. In Oosten Weststellingwerf en Smallingerland zijn al langer federaties van dorpshuizen actief. In de gemeente
Opsterland is een federatie in voorbereiding.
Dorpshuizen spelen ook een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). In de toenmalige gemeente Skarsterlân (nu De Fryske Marren) werd in 2008 een convenant
tussen de gemeente en dorpshuizen hierover gesloten. Inmiddels zijn in meer gemeenten afspraken
gemaakt over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen in ruil voor de bijdrage aan de WMO. In de
gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren geldt zo’n regeling, terwijl er in Oost- en
Weststellingwerf aan wordt gewerkt.
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PROGRAMMA DUURZAME
ONTWIKKELING
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 platform is in 2011 opgezet door Doarpswurk met steun van Provinsje
Fryslân en de Stichting DOEN. Het Netwerk Duurzame Dorpen draagt bij aan de lokale duurzame
samenleving door te werken aan ontmoeting, delen van kennis en inspireren van lokale initiatieven.
Inmiddels heeft het netwerk een landelijke uitstraling met vier steunpunten en zelfs een steunpunt in
Vlaanderen. Eind 2017 waren er 321 dorpen verbonden aan het netwerk.
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

Steunpunt Fryslân
Doarpswurk is tevens het Friese steunpunt van Netwerk Duurzame Dorpen. Aan de hand van de meest
voorkomende initiatieven zijn in Fryslân zes themagroepen actief met een breed scala aan projecten.
Behalve het beheer van de website en de coördinatie worden er vanuit het netwerk ook inspiratie- en
verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd over diverse thema’s. Het steeds groter wordende netwerk is
ook zichtbaar in het aantal websites dat voor afzonderlijke projecten wordt ontwikkeld.
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Themagroep Voedsel & Landbouw
De themagroep Voedsel & Landbouw werkte aan een vervolg op het project Dorpslandbouw, dat zich
richtte op het belang en de meerwaarde van lokale ketens in de voedselproductie. Uit dit project is
Eetbaar Fryslân ontstaan, waarbij ook de Friese Milieufederatie en het Nordwin College zijn
aangeschoven. Dit project is op 9 maart 2017 officieel gelanceerd.
http://eetbaarfriesland.frl/
Een andere ontwikkeling op het gebied van lokale voedselproductie waarbij de themagroep is betrokken
en dat door Netwerk Duurzame Dorpen actief wordt ondersteund is de voedselwerkplaats in de
gemeente Súdwest-Fryslân. Deze Voedselwerkplaats, een groep van zo’n 50 voedselinitiatieven,
dorpstuinen, boeren en geïnteresseerde consumenten, presenteerde op 10 november een Voedselvisie
voor de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft de visie overgenomen in het coalitieakkoord dat
in 2018 is gesloten.
https://www.doarpswurk.frl/presentatie-voedselvisie-sudwest-fryslan/
Daarnaast werd vanuit de voedselwerkplaats de cursus permacultuur georganiseerd.
https://www.doarpswurk.frl/sjoerd-en-pytsje-van-der-hem-gezond-eten-uit-eigen-tuin/

Themagroep Afval & Kringlopen
Het project ‘Ho, net yn ‘e kliko’ ging in 2015 van start en werd in
2016 verder uitgerold. Begin 2017 ging een tweede groep van
acht dorpen met de actie van start. In de gemeenten SúdwestFryslân en De Fryske Marren is een ‘terugverdienmodel’
ontwikkeld waarmee de deelnemende dorpen de besparing op
de afvalproductie kunnen inzetten voor het dorp. De campagne
is uitgerold naar de zorginstellingen van Talant en scholen. Voor
basisscholen werd een lespakket ontwikkeld. Landelijk is er veel
belangstelling voor het project.

http://www.honetynekliko.frl/
https://www.doarpswurk.frl/vijfentwintig-procent-minder-restafval/

In 2017 zijn voorbereidingen gestart voor een overkoepelend domein klimaat. Dit houdt in dat de
activiteiten van de themagroepen afval & kringlopen, energie, voedsel & landbouw en mobiliteit zullen
worden doorgerekend op de (besparing van de) CO2-uitstoot.
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Energiewerkplaats 2
De Energiewerkplaats is in 2014 officieel van start gegaan als gezamenlijk project van Doarpswurk en de
Friese Milieu Federatie. Vanuit de Energiewerkplaats worden de vele burgerinitiatieven die zich richten op
duurzame energie ondersteund en van de nodige informatie voorzien. Belangrijk initiatief is de oprichting
van Us Koöperaasje waarin de lokale energiecoöperaties zijn gebundeld en dat samen met
zusterorganisaties in Groningen en Drenthe eigenaar is van het energiebedrijf Noordelijk Lokaal
Duurzaam. Us Koöperaasje is nu ook volledig participant in de Energiewerkplaats.
Het project Energiewerkplaats is in 2015 afgerond, waarna de werkzaamheden zijn voortgezet als
Energiewerkplaats 2. Het doel is om lokale initiatieven op het gebied van energie te bevorderen en in een
stroomversnelling te brengen.
http://energiewerkplaats.frl/

Collectieve zonprojecten
De themagroep energie is binnen Netwerk Duurzame Dorpen veruit de grootste groep als het gaat om het
aantal initiatieven en de groei daarvan. Vooral het gezamenlijk opwekken van zonne-energie is actueel.
Deze projecten kregen een boost dankzij de ‘postcoderegeling’, een belastingvoordeel die begin 2016
werd doorgevoerd. In de provincie zijn inmiddels 90 van dergelijke projecten in ontwikkeling en 15
gerealiseerd.

Energievisie
Binnen de Energiewerkplaats is samen met gemeenten en provincie een strategie ontwikkeld waarmee
lokale energieprojecten even serieus worden genomen als grote projectmatige ontwikkelaars. Steeds
meer dorpen worden overvallen door commerciële projectontwikkelaars en verliezen daarmee de grip op
hun eigen energievoorziening. Doarpswurk begeleidt dorpen bij het maken van een eigen energievisie,
zodat de dorpen beter hun wensen en standpunt ten aanzien van zonneparken en de locatie daarvan
kunnen formuleren. In 2017 is in Steggerda en Bakkeveen ervaring opgedaan met het opstellen van een
energievisie. In 2018 gaan vijf gemeenten hiermee aan de slag.

MienskipsEnergie
Eerste vereiste voor lokale energieproductie is draagvlak binnen het eigen dorp. MienskipsEnergie is
energie die een dorp of wijk zelf wil, waar het zeggenschap over heeft en waar het – als collectief – ook
van profiteert. Burgers worden niet tegen elkaar uitgespeeld maar bepalen samen wat mogelijk is en juist
ook wat niet. Vanuit de Energiewerkplaats worden dorpen begeleid in dit proces.
MienskipsEnergie kan ook input leveren voor de Omgevingswet. Ook hierin staat betrokkenheid van de
burgers centraal. Vooruitlopend op deze wet is er geëxperimenteerd met methoden om de betrokkenheid
te bewerkstelligen, bijvoorbeeld bij de plannen voor de aanleg van een zonnepark in IJlst.
Daarnaast is MienskipsEnergie een keurmerk voor lokaal en duurzaam geproduceerde energie.
Op 22 december 2017 is bij de Notaris te Sneek de oprichtingsakte van de stichting MienskipsEnergie
getekend door o.m. directeur Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk.
http://mienskipsenergie.frl/
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Energiebesparing
De Energiewerkplaats richt zich niet alleen op het opwekken van energie, maar ook op het besparen
ervan. Wat niet wordt verbruikt, hoeft immers ook niet te worden opgewekt. Het project Duurzame
Dorpshuizen werkt met dit principe, evenals de landelijke organisatie Buurkracht. Met ingang van 1
januari 2017 is deze organisatie partner van de Energiewerkplaats en zijn twee Buurkrachtmedewerkers in
Fryslân actief om energiebesparingsprojecten in de provincie te stimuleren en te begeleiden.
https://www.doarpswurk.frl/mario-grims-folsgare/
Om energiebesparende maatregelen voor iedereen toegankelijk te maken, wordt niet alleen gekeken naar
de maatregelen zelf, maar ook naar de financiering ervan. Gemeenschappelijke financiering kan er
bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen energie kan besparen, ook de minder kapitaalkrachtigen. In
Harkema en Baard is gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijke financiering te organiseren.

Duurzame Dorpshuizen
In de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren ging in 2016 het project ‘Doarpshuzen mei in
Doarsume Takomst’ van start. Naast een energiecomponent wordt er in het project ook aandacht besteed
aan het algehele gebruik van het dorpshuis. Het project kan daarom worden opgedeeld in twee trajecten:
het EPA-traject met de nadruk op energie en het KoploperKans-traject met de nadruk op de gebruikers
van het dorpshuis. De uitvoering van het energietraject is in handen van DorpStroom; het KoploperKanstraject wordt uitgevoerd door APD Projecten.
In beide gemeenten zijn 84 dorpshuizen, wijkgebouwen en mfc’s; 57 in de gemeente Súdwest-Fryslân en
27 in de gemeente De Fryske Marren. Eind 2017 bevond de pilot zich in de afrondende fase. Bij 35
dorpshuizen, die het energietraject bewandelden, is een EPA scan (Energie prestatie advies) uitgevoerd.
Hiervan namen ook 17 deel aan het KoploperKans traject. Van deze 17 hebben 12 in een actieplan
beschreven hoe zij voor de toekomst een duidelijker en (financieel) steviger positie voor het dorpshuis in
het dorp willen bewerkstelligen.
Van de 35 aan het energietraject deelnemende dorpshuizen hebben er 20 een intentieverklaring
getekend met de bedoeling om aan de hand van de doorgerekende businesscase deel te nemen aan de
implementatie van de in de EPA scan genoemde maatregelen. Voor de uitvoering is een totaal bedrag
gemoeid van plm. € 500.000,- voor de aanschaf en installatie van LED verlichting en zonnepanelen.
Hiermee wordt bereikt dat de dorpshuizen vrijwel volledig elektrisch neutraal worden en dat de
energienota tenminste 15 procent lager is dan in de oude situatie.
De in het voorjaar van 2018 op te richten stichting Enerzjyhûs neemt het volledige proces van
financiering, inkoop, installatie en onderhoud voor haar rekening en ‘ontzorgt’ daarmee de
dorpshuisbesturen volledig. Dorpshuizen betalen een abonnementstarief voor de zonnepanelen en LED
verlichting. Voor dorpshuizen die aanvullende financieringsbronnen aanboren, zullen de voordelen (lagere
abonnementstarieven) nog groter zijn.
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PROGRAMMA NIEUWE
DEMOCRATIE/KRACHTIGE
GEMEENSCHAPPEN
Initiatiefkunde
Ontwikkelingen in dorpen worden steeds vaker niet meer via verenigingen van dorpsbelangen ingezet,
maar door actieve bewoners met een gemeenschappelijk doel en visie. Burgerinitiatieven houden zich
met een concreet onderwerp bezig en vragen om een nieuwe benadering van zowel de verenigingen van
dorpsbelangen als ambtenaren van gemeenten. De leergang Initiatiefkunde die Jaap Koen Bijma van
Doarpswurk ontwikkelde, gaat dieper in op wat een initiatiefnemer is en hoe je een initiatief tot een
succes maakt.
In 2017 is deze leergang onder meer gegeven aan medewerkers van provincie, gemeenten (SúdwestFryslân en Leeuwarden) en studenten aan de Thorbecke Academie (Bestuurskunde en
Overheidsmanagement) van het NHL in Leeuwarden.
https://www.doarpswurk.frl/projecten/sociale-innovatie/initiatiefkunde/
https://www.doarpswurk.frl/events/initiatiefkunde-voor-vrijwilligers-2/
http://iepenmienskip.frl/

Visie & Gemeenschap
Verlengstuk van de leergang Initiatiefkunde is de realisatie van een nieuwe methode voor dorpen om hun
visie op de toekomst op te stellen. Visie, communicatie en betrokkenheid spelen hierbij een belangrijke
rol. Een aantal dorpen werkt momenteel aan een dorpsvisie die met deze nieuwe methode wordt
opgesteld. Jaap Koen Bijma verzorgde een cursus (drie avonden) waaraan belangstellenden uit zeven
dorpen hebben deelgenomen.
Daarnaast werkte Jaap Koen Bijma aan een verdieping van de methodiek in de vorm van een cahier over
gemeenschapsvorming en leefbaarheid. Dit cahier is in april 2017 uitgegeven en onderdeel van een serie
achtergronddocumenten die verder wordt uitgebreid.
https://www.doarpswurk.frl/elk-fries-dorp-een-boekje-met-kennis/
https://www.doarpswurk.frl/feanwalden-feanwaldsterwal-oefent-lokale-democratie/
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Vervolg Friese Dorpentop
Op initiatief van Doarpswurk Mienskip werd op 5 november 2016 de eerste Friese Dorpentop
georganiseerd. Uit deze dorpentop werden zeven thema’s gekozen die in 2017 door themagroepen
verder zijn uitgewerkt. Op 18 mei tijdens het symposium ‘Besturen met de Buren’ zijn de resultaten van
de eerste Friese Dorpentop gepresenteerd.
https://www.doarpswurk.frl/symposium-dorpentop-hantumhuizen-is-topdorp/
Op 15 juni volgde er nog een evaluatie van de vrijwilligers die bij de dorpentop en de themagroepen
waren betrokken.
https://www.doarpswurk.frl/evaluatie-friese-dorpentop/

Uit de verschillende groepen is de werkgroep Friese dorpentop ontstaan, die inzet op ‘het
zelforganiserende dorp’ en dorpen stimuleert om zelf aan de slag te gaan met een omgevingsvisie.
Concreet resultaat van de Friese Dorpentop is de omgevingsvisie van Nijeholtpade waaraan het heeft
meegewerkt.
https://www.doarpswurk.frl/bestuurlijke-vernieuwing-begint-nijeholtpade/
Geïnspireerd door de Friese Dorpentop is in 2017 een nieuwe impuls aan de Friese democratische
vernieuwing gegeven. Een groep van vier personen waaronder een adviseur van Doarpswurk namen dit
jaar het initiatief om een ‘Living Lab’ rond nieuwe democratie in het leven te roepen. Het living lab wil
nieuwe initiatieven op het gebied van nieuwe democratie faciliteren, ontwikkelen, bedenken, stimuleren
en verder helpen.
http://www.friesedorpentop.frl/
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Democratic Challenges
Doarpswurk is actief binnen het landelijk programma Democratic Challenges. De Democratic Challenge is
een driejarig programma (2015-2017) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten en gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Lokale experimenten staan
centraal. Het doel is om met experimenteren te leren werken met nieuwe democratie en het bewustzijn
van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers te vergroten.
Onderdeel van Democratic Challenges is de ontwikkeling van een leergang Democratische Vernieuwing en
een inspiratieleergang co-creatie. Deze laatste is samen met de gemeente het Bildt gegeven.

Op 17 oktober werd in Nieuwegein de Dag van de Lokale
Democratie gehouden. Doarpswurk regelde een bus voor de ruim
Friese deelnemers.
https://www.doarpswurk.frl/ga-je-mee-naar-de-dag-van-de-lokaledemocratie/
De lopende projecten die in het kader van Democratic Challenges
zijn opgezet, worden voortgezet in het reguliere programma van
Democratische Vernieuwing van Doarpswurk.

Omgevingswet
De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het
stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en
water. Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treden.
Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van
de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen
uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. De basisfilosofie van de
Omgevingswet is: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dat wil zeggen: minder regels en meer ruimte voor
lokaal maatwerk.
Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken, ook dorpen en burgerinitiatieven. Belangrijk is dat
dorpen een goed beeld hebben van hun wensen voor de toekomst en zelf met initiatieven komen.
Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn in verschillende dorpen experimenten en initiatieven gestart op
het gebied van openbaar groen, huisvesting, energie en het opstellen van een lokale omgevingsvisie. Het
maken van een ‘omgevingsvisie van onderop’ is een belangrijk speerpunt van Doarpswurk en zal de
komende tijd nog meer aandacht krijgen.
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OVERIGE PROJECTEN
Netwerk Zorgzame Dorpen
In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden
kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling
op de diensten van professionele organisaties en gemeenten. Het Netwerk Zorgzame Dorpen bundelt
deze activiteiten en brengt de initiatiefnemer en belangstellende dorpen met elkaar in contact.
https://www.doarpswurk.frl/projecten/sociale-innovatie/zorgzame-dorpen/
https://www.rosfriesland.nl/nieuws/burgerinitiatieven-en-de-toekomst-van-de-zorg/

Op 1 juni 2017 ging het Netwerk Zorgzame Dorpen officieel van start met een bijeenkomst in
Nieuwehorne.
https://www.doarpswurk.frl/startbijeenkomst-netwerk-zorgzame-dorpen/
Het aspect zorg is inmiddels een vast onderdeel in de advisering van Doarpswurk geworden. Bij het maken
van een dorpsvisie bijvoorbeeld wordt ook altijd aandacht besteed aan de zorgvraag in een dorp. Met het
aantrekken van Eddy Lania als adviseur benadrukt Doarpswurk haar ambitie ten aanzien van de zorg in de
dorpen.
https://www.doarpswurk.frl/toekomstwonen-nu-richt-zich-op-toekomstige-senioren-in-dorp/
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NETWERKOPBOUW
AANDACHTSFUNCTIONARIS
Netwerk
Netwerkopbouw is voor Doarpswurk een belangrijk instrument om de kerntaak en ambities te kunnen
realiseren. Dat betekent dat bij de invulling van de taken en projecten zoveel mogelijk wordt
samengewerkt met anderen, in en buiten Fryslân. Dat kunnen andere maatschappelijke organisaties zijn,
maar ook burgerinitiatieven, overheden zoals gemeenten en provincie, bedrijven en zelfstandige
ondernemers, de media, het onderwijs etc..
Het Netwerk Duurzame Dorpen en het Netwerk Zorgzame Dorpen zijn voorbeelden van deze opzet. Het
almaar groeiende netwerk kent steeds meer vertakkingen en deelprojecten, die uiteindelijk allemaal
samenkomen op de centrale website en de coördinatie bij Doarpswurk.
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
http://zorgzamedorpen.frl/
De samenwerking met de verschillende hogescholen in Leeuwarden wordt ingevuld door de inzet van
studenten als stagiair en bij onderzoeken en dergelijke. Met de projectafdeling van het Nordwin College
wordt samengewerkt in de themagroep Voedsel en Landbouw.
Het netwerk en de netwerkopbouw van Doarpswurk beperkt zich niet tot de provincie Fryslân.
Doarpswurk deelt ook kennis en ervaringen met andere provinciale verenigingen van kleine kernen
binnen de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK), zowel op medewerkers- als op bestuursniveau.
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Daarnaast is Doarpswurk betrokken bij het landelijk platform Dorpshuizen.nl. Dit platform van de
provinciale steunpunten van dorpshuizen organiseert 4 tot 5 bijeenkomsten per jaar waarin kennis wordt
gedeeld en informatie uitgewisseld. De content van de website dorpshuizen.nl wordt geleverd door de
verschillende provinciale steunpunten, waaronder Doarpswurk.

Aandachtsfunctionaris
Voor een betere herkenbaarheid binnen de regio heeft Doarpswurk het werkgebied verdeeld over vijf
aandachtsgebieden, die samenvallen met de indeling zoals de provincie Fryslân die heeft gemaakt in haar
plattelandsbeleid en het Iepen Mienskipsfûns: Noordwest, Noordoost, Zuidwest, Zuidoost en de Friese
Waddeneilanden. Dit maakt het overleg en de samenwerking met provincie en gemeentes gemakkelijker.
De adviseur/aandachtsfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen,
dorpshuisbestuurders en initiatiefnemers in die regio en onderhoudt ook contacten met andere
instanties, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en Streekwurk, de provinciale organisatie die het beleid
uitvoert en een samenwerking is van Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. In de
regio Noordoost is bijvoorbeeld samen met Streekwurk een netwerkbijeenkomst gehouden met alle
netwerkpartners in de regio. Ook wordt nauw samengewerkt met het Iepen Mienskipsfûns.
https://www.doarpswurk.frl/nynke-hoef-projectleider-iepen-mienskipsfuns/
Daarnaast hebben aandachtsfunctionarissen zitting in diverse overlegorganen, zoals het Team
Demografische Ontwikkelingen.
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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EXPERTISECENTRUM
Doarpswurk ontwikkelt zich steeds meer tot expertisecentrum waar kennis en informatie worden
verzameld en gedeeld over allerlei thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid van het platteland.
Trends worden vertaald in samenwerkingsprojecten en informatiebijeenkomsten voor specifieke
doelgroepen.
De themagroepen van Netwerk Duurzame Dorpen organiseren hun eigen bijeenkomsten om informatie te
verstrekken en kennis te delen.

Trainingen en workshops
Doarpswurk is partner van de Vrijwilligers Academie Fryslân die trainingen en workshops voor vrijwilligers
bundelt en aanbiedt.
https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/over-ons/
https://www.doarpswurk.frl/vrijwilligers-academie-bundelt-en-verbindt/
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In dit samenwerkingsverband biedt Doarpswurk samen met Sport Fryslân ieder jaar de cursus Sociale
Hygiëne aan voor dorpshuisbestuurders en vrijwilligers in sportkantines. Meerdere groepen cursisten zijn
verspreid over het kalenderjaar hiermee van start gegaan.
In navolging op een informatiebijeenkomst in 2016 werd er in 2017 opnieuw een bijeenkomst
georganiseerd waarop dieper werd ingegaan op het maken van een website door een dorp. Voor een
vervolgcursus was te weinig belangstelling.
https://www.doarpswurk.frl/verslag-informatiebijeenkomst-dorpswebsite/
De themagroep Voedsel & Landbouw van Netwerk Duurzame Dorpen verzorgde de opleiding Friese
permacultuurlandbouw.
https://www.doarpswurk.frl/sjoerd-en-pytsje-van-der-hem-gezond-eten-uit-eigen-tuin/
De medewerkers van Doarpswurk zelf volgden ook diverse cursussen en opleidingen. Zo hebben alle
medewerkers de cursus Oplossingsgericht Werken gevolgd. Richt Sterk volgde de leergang Nieuwe Lokale
Democratie van de Publiek Academie en een eendaags Asset Based Community Development.
Jaap Koen Bijma volgt sinds september 2017 de masterstudie onderwijsvernieuwing. In 2018 wordt dit in
het kennisaanbod concreet gemaakt in het thema democratische verandering en onderwijsinnovatie. Met
de gemeente Súdwest-Fryslân is al een project opgezet.

Leergang Initiatiefkunde
Met de leergang Initiatiefkunde en de methode Visie & Gemeenschap speelt Doarpswurk actief in op de
veranderende samenleving waarin niet de gevestigde organisaties en verenigingen van dorpsbelangen,
maar burgerinitiatieven het voortouw nemen. In de leergang wordt dieper ingegaan op visievorming,
gemeenschapsvorming en leefbaarheid. De leergang wordt de komende jaren verder uitgebreid.
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COMMUNICATIE
Het Meerjarenplan Communicatie van Doarpswurk is erop gericht de naamsbekendheid en zichtbaarheid
te vergroten en meer vanuit de doelgroep (burgers in plaats van overheden) te communiceren.
Onderdeel van deze communicatiestrategie is de website www.doarpswurk.frl en actief gebruik van
sociale media zoals Twitter en Facebook. Daarnaast is meer aandacht besteed aan mediacontacten. Dit
resulteerde in een aantal artikelen in de media over onder meer het netwerk zorgzame dorpen en de
leergang initiatiefkunde.

Website
De website wordt voortdurend gevoed met relevante nieuwsberichten en interviews met actieve
‘dorpsmensen’. Ook schrijven medewerkers en gastschrijvers blogs. Zes keer per jaar verstuurt
Doarpswurk een nieuwsbrief aan circa 970 adressen met daarin de belangrijkste nieuwsitems, interviews
en blogs. Hiervan wordt bijna de helft ook daadwerkelijk geopend.
https://www.doarpswurk.frl
https://www.doarpswurk.frl/nieuws/nieuwsbrieven/
https://www.doarpswurk.frl/janneke-boer-weidum/
In 2017 zijn er 23.710 sessies geweest op de site, 68 procent daarvan was nieuw. Van de gebruikers was
ruim 63 procent (16.191) nieuw. Het aantal paginaweergaven in 2017 was 55.486.

Dorpendag
De Dorpendag 2017 op vrijdag 24 november stond in het teken van samenwerken tussen inwoners,
provinciale en gemeentelijke overheden. ’s Middags waren er excursies naar het zonnepark in Garyp,
Holwerd aan Zee en MFC It Werflân in Rottevalle, waar de dorpendag werd gehouden. Het
avondprogramma werd onder meer verzorgd door politica Lutz Jacobi en organisatiedeskundige Jaap
Peters.
https://www.doarpswurk.frl/dorpendag-2017-kennis-passie-en-vertrouwen/
https://www.doarpswurk.frl/lutz-jacobi/

22

Bijlage I: Doarpswurk in cijfers op basis van Productplan 2017
Onderwerp
Dorpsbelangen
Begeleiding (duurzame)
dorpsvisies
Procesbegeleiding
samenwerkingsvraagstukken
Dorpshuizen
Duurzame ver- en
nieuwbouwtrajecten
Haalbaarheidsonderzoeken
Kwaliteitszorgtrajecten
Federatieopbouw
Inspiratiebijeenkomst
dorpshuisbesturen
Expertiseontwikkeling
Cursussen i.s.m. anderen
Matches ‘vrijwilige adviseurs
van dorpen voor dorpen’
Bijeenkomst gemeentelijke
dorpscoördinatoren
Inspiratiebijeenkomst
NDD/Energiewerkplaats
Deelnemersdag
Dorpen-plattelandsdag

Gerealiseerd

Volgens Productplan 2017

10

5

4

4

5 afgerond, 28 lopende
trajecten
5
4
2
-

8

3
-

3
10

-

1

1

3

1
Dorpentop 2016

1
Om de 2 jaar

3
2
2
1

Netwerk Duurzame Dorpen

Zie bijlage IV

Democratic Challenges
Aantal experimenten
Aantal betrokken dorpen
Aantal betrokken gemeenten
Onderzoek Hogeschool
Bedrijfskunde

6
8
4
1

5
5
3
1

3
13
2
6

6
10
2
4

2 (deels geïntegreerd met
dorpsvisie)

10

Elke twee maanden

Elke twee maanden

Initiatiefkunde
Gemeentelijke leergangen
Introducties groepsniveau
Provinciale leergangen
Gastcolleges
Visie & Gemeenschap
Trajecten per jaar

Communicatie
Nieuwsbrieven
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Bijlage II: Nieuw-, her-, verbouwtrajecten dorpshuizen:
Afgerond in 2017:
MFC De Driuwpôlle, Woudsend
Dorpshuis Dronryp
Dorpshuis De Schans, Munnekezijl
Dorpshuis De Hichte, Ouwsterhaule
MFC It Werflân, Rottevalle
Dorpshuis De Lytse Fjouwere, Itens
Dorpshuis D’Ald Skoalle, Jellum-Bears
Lopende trajecten in 2017:
Dorpshuis "De Kyfhûeck", Vrouwenparochie
Dorpshuis D’Ald Skoalle, Hantum
Dorpshuis "Us Gebou", Gau
Dorpshuis "'t Ald Leger", Waskemeer
Dorpshuis It Geahûs, Garyp
Dorpshuis De Trije Doarpen, Kollumerzwaag
Sociaal Cultureel Centrum De Fûke, Echten
MFC St. Jacobiparochie
MFC Hústerwâld, Oudwoude
Dorpshuis "Ons Gebouw", Harich
Dorpshuis De Bazuin, De Triemen
Dorpshuis De Mande, Lippenhuizen
Dorpshuis De Warf, Wouterswoude
Dorpshuis "It Mienskipshûs", Kubaard
Dorpshuis "De Bijekoer", Wijnaldum
Dorpshuis "De Bosk", Zwagerbosch
Dorpshuis "Djippert", Ferwoude
Dorpshuis "Us Boppeslach", Tirns
Dorpshuis D’Ald Skoalle, Wier
Dorpshuis "'t Heechhout", Berlikum
MFC De Singel, Wijnjewoude
Dorpshuis De Rede, Ried
MFC Makkinga
Dorpshuis Oosterstreek
Dorpshuis De Kiekenhof, Nieuwehorne
Dorpshuis Dedgum
Dorpshuis De Huchte, Houtigehage
Dorpshuis De Warf, Warfstermolen
Haalbaarheidsonderzoeken:
MFA Donkerbroek
MFC Veenwouden
Dorpshuis Aldeboarn
MFC It Joo, Oudega SWF
Dorpshuis Gytsjerk
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Bijlage III: Dorpsvisies:

Lopende trajecten in 2017:
Drachtstercompagnie
Makkum
Ter Idzard
Peins
Tijnje
Raerd
Warten
Bontebok
Oosthem-Nijesyl
Ferwert-Hegebeintum
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Bijlage IV: Netwerk Duurzame Dorpen in cijfers:

Aantal aangesloten dorpen landelijk: 327 (stand van zaken 06-04-2018)
Aantal aangesloten dorpen Fryslân: 140 (stand van zaken 06-04-2018)

Provinciaal steunpunt Fryslân:
Aantal initiatieven per thema vermeld op de website provinciaal steunpunt Fryslân (per 06-04-2018)
Afval & Kringlopen
Bewustwording & Educatie
Bouw & Verbouw
Dorpsontwikkeling & Demografie
Energie & Klimaat
Internationaal
Kunst & Cultuur
Lokale Economie
Mobiliteit
Natuur & Landschap
Voedsel & Landbouw
Water
Wonen & Leefomgeving
Zorg & Welzijn

18
31
3
5
69 *
0
5
9
5
12
20
1
18
8

Themagroep Energie & Klimaat/ Energiewerkplaats Fryslân:
18 Buurkracht buurten
5 PCR gerealiseerd
14 PCR in ontwikkeling
4 SDE+
42 Energiecoöperaties
36 Energiecoöperaties in ontwikkeling
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