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Wij geloven in de kracht van klein

Want hoe klein een dorp ook is, zij bestaat altijd uit gedreven mensen 
met talenten. Mensen die samen initiatieven ontplooien en zo bijdragen 
aan een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. Deze 
mensen zetten wij in hun kracht.

Samen met onze netwerkpartners zetten we ons in voor een 
levendige en leefbare omgeving

Uit liefde voor Fryslân willen wij de leefbaarheid van de lokale gemeenschap versterken. Daarom zetten 
wij ons als Doarpswurk in om dorpsbelangen, dorpshuizen, initiatieven en leefbaarheidsprojecten in 
goede banen te leiden. Hiervoor ondersteunen en adviseren wij vrijwilligers en initiatiefnemers, door 
kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Doarpswurk werkt op basis van wat 
nodig is en biedt zo adviezen en oplossingen op maat. De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij het 
dorp zelf. Doarpswurk stimuleert, inspireert en verbindt. Want zodra we samen in beweging komen, 
kunnen we ons doel bereiken: Friese dorpen op het platteland verenigen tot krachtige en 
toekomstbestendige gemeenschappen.

Door 25 verantwoordelijke 
mensen die zich elke dag inzetten om 

dorpsbelangen, dorpshuizen en 
leefbaarheidsprojecten te begeleiden.

Door te inspireren, richting 
te geven en te denken in kansen.

Door energie te steken in 

een leefbare omgeving 
met oog voor algemeen welzijn en  
belang.

Door de nodige ervaring met de 
betreffende problematiek te delen.

Door oprechte betrokkenheid bij elk initiatief; 
door actief mee te denken en de nodige kaders te bieden.

Door pragmatische 
oplossingen aan te dragen, 

waarbij de expertise geborgd is 
in de mensen.

Door bijeenkomsten 
met brede informatie te organiseren.

Door via een (landelijk) netwerk 
een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling.

Door de stellige 

overtuiging 
dat je door het omhooghalen 
van de intrinsieke motivatie 
mensen verbindt en de 
gemeenschap in gang brengt.

Door elke dag 
in beweging te komen 

uit liefde voor Fryslân.

Hoe doen we dat?
Door diverse – online – 

kennisplatforms te faciliteren.
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Heeft u een idee, maar weet u 
niet hoe u moet beginnen?

Dan kan Doarpswurk met u meedenken. Het is in ieder 
geval belangrijk dat uw idee voldoende draagvlak heeft. 
Want, een gedragen initiatief heeft goede kans om 
gerealiseerd te worden. Wij ondersteunen en adviseren u 
bij het enthousiasmeren van verschillende doelgroepen 
en het creëren van draagvlak.
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Het traditionele dorpshuis verdwijnt en maakt 
plaats voor centra met een veel meer 
multifunctioneel karakter. Denk daarbij aan de 
combinatie met zorg (zoals thuiszorg, fysio, 
huisarts), aula, sport etc. Een belangrijke 
transformatie om de toekomstbestendigheid 
van dergelijke ontmoetingscentra langduriger 
te kunnen waarborgen, waarbij overigens de 
‘oude’ dorpshuisfunctie behouden blijft (maar 
dan als onderdeel van). 

Daarbij wordt eveneens veel geïnvesteerd in 
het verduurzamen van ontmoetingscentra, 
passend binnen de klimaatopgaaf. 

Doarpswurk is hier de spreekwoordelijke ‘spin 
in het web’. Door de jarenlange ervaringen is 
veel kennis en expertise opgebouwd om 

bestuurders hierin te ondersteunen en te 
faciliteren. Ook hiervoor geldt dat er oog is 
voor het grotere geheel. Past de ontwikkeling 
binnen de visie die het dorp heeft ontwikkeld? 
Steeds weer zullen we partijen uitdagen om 
buiten hun eigen kaders te denken en het 
‘grotere’ geheel in ogenschouw te nemen. 

Doelstelling is en blijft een belangrijke bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid, saamhorigheid en 
sociale cohesie op het Fryske platteland. Een 
en ander sluit daarbij naadloos aan bij hetgeen 
is verwoord in het nieuwe collegeakkoord 
‘Geluk op 1’ waarbij als resultaat no 26 is 
verwoord ‘zoveel mogelijk dorpen en wijken 
hebben een eigen ontmoetingsplek’ 

Dorpshuizen in cijfers
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Dorpsbelangen

De ondersteuning van dorpsbelangen is en 
blijft een belangrijke kerntaak van Doarpswurk. 
Mede gelet op de nieuwe Omgevingswet en de 
daaruit voortvloeiende verhoudingen tussen 
burger(s) en overheid is het van groot belang 
dorpsbelangen professioneel te kunnen 
ondersteunen. 

Doarpswurk zal daarbij steeds dorpsbelangen 
‘uitdagen’ boven de materie te gaan hangen en 
vraagstukken zoveel mogelijk integraal te gaan 
beoordelen. Dat zal in een flink aantal gevallen 
tot gevolg hebben dat er een nieuwe (dan wel 
aangepaste) dorpsvisie ontwikkeld zal gaan 
worden. Doarpswurk zal daarbij – op basis van 
maatwerk – ondersteunen. 

Doel is en blijft het streven naar sterke, 
duurzame en zelfredzame 
dorpsgemeenschappen.

Toelichting overige leefbaarheidsinitiatieven 
Dit betreft initiatieven die door Doarpwurk zijn 
ondersteund met betrekking tot onder andere:

Rol en positie diverse dorpen in relatie tot 
programma omgevingsfonds Windpark Fryslân

Diverse plaatselijke belangen om te komen 
tot historische wandelroute
 
Diverse dorpsbelangen met betrekking tot 
plannen/wensen aangaande woningbouw

Diverse dorpsbelangen met betrekking tot 
revitalisering dorpskern

Regionale samenwerking(en) opzetten 

Dorpsbelangen in cijfers

Ontwikkeling dorpsvisie
 

Overige 
leefbaarheidsinitiatieven

Gerealiseerd:
Opgestart:

Gerealiseerd:
Opgestart:

Onderdeel Gerealiseerd
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340  aangesloten dorpen landelijk (s.v.z. 27-01-2021) 

149  aangesloten dorpen Fryslân (s.v.z. 27-01-2021)

6900  bezoekers website (01-01-2020 tot 31-12-2021)

1554  volgers op Twitter (s.v.z. 27-01-2021)

561  volgers op Facebook

12  nieuwsbrieven
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Netwerkopbouw is een zeer belangrijk 
instrument om ambities te kunnen realiseren. 
Kern van het opbouwen en onderhouden van 
het netwerk is het delen van kennis. 
Doarpswurk staat primair ten dienste van de 
mienskip en deelt haar kennis en ervaringen 
kosteloos.

Kennisdeling is dan ook van fundamenteel 
belang. En die kennis kan gedeeld worden 
wanneer er sprake is van een goed 
georganiseerd en onderhouden netwerk 

6 mei elkoar, foar elkoar



Door COVID-19 hebben wij – net als vele 
andere organisaties – de wijze waarop wij 
initiatiefnemers, vrijwilligers, besturen en 
andere ondersteunen – onze 
dienstverlening moeten aanpassen. Weg 
van de vertrouwde gesprekken aan de 
keukentafel, in het dorpshuis of bij ons op 
kantoor naar gesprekken via videobellen. 

In een razendsnel tempo hebben wij ons 
deze ‘nieuwe’ werkwijze eigen gemaakt en 
op deze wijze contacten gelegd en 
onderhouden met onze relaties. En daarin 
zijn we zeer succesvol geweest. Onze 
webinars werden stuk voor stuk zeer druk 
bezocht en wij hebben op deze manier 
een groot deel van onze achterban 
kunnen bereiken en ondersteunen 

Programma 2021 7

Voorbereiden 1,5 meter voor 
dorpshuisbestuurders 

Voorbereiden 1,5 meter voor 
dorpshuisbestuurders

Vragenuurtje dorpshuizen corona

Wenje foar de takomst

TOGS vragenuurtje

Aanvragen Noodfonds Provincie 
Fryslân 

1,5 meter en de praktijk

Wenje; Hoe no fierder?

Dorpsbelangen digitaal

Financieel inzicht voor 
dorpshuisbestuurders

Gezonde Dorpshuizen

Regiowebinars
Vragenuurtje Buurt-, wijk en 
dorpscentra Leeuwarden

Vragenuurtje Buurt-, wijk en 
dorpscentra Leeuwarden

Dorpen- en wijkenconferentie 
Waadhoeke

DOMS en erfgoeddeal Waadhoeke

Dorpshuizen de Waadhoeke

Friese Fondsenavond Keunstwurk

Dagbesteding in eigen dorp 
Ooststellingwerf

30 april  
 

11 mei 
 

28 mei 

18 juni

19 juni

2 september
 

10 september

17 september 

27 oktober 

3 november
 

12 november

 
19 mei
 

2 juni
 

7 oktober 
 

25 november

21 oktober 

7 december

7 december

Webinar Datum

Webinars
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<https://
twitter.com/
Doarpswurk>

<https://
www.facebook.com/

doarpswurk>

<https://
www.linkedin.com/

company/
stichting-doarpswurk>

<https://
www.doarpswurk.frl>

mei elkoar, foar elkoar

<https://
www.instagram.com/

Doarpswurk/>

<https://
twitter.com/
Doarpswurk>

<https://
www.facebook.com/

doarpswurk>

<https://
www.linkedin.com/

company/
stichting-doarpswurk>

<https://
www.instagram.com/

Doarpswurk/>

https://www.doarpswurk.frl
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