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Vooraf
In 2020 is – door COVID-19 – meer dan eens duidelijk geworden hoeveel belang we
allemaal hechten aan sociale samenhang. Die sociale samenhang kwam onder druk te
staan door COVID-19. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om daar waar
mogelijk en verantwoord deze weer tot stand te laten komen. Doarpswurk heeft daarin
een belangrijke rol gespeeld door dorpshuizen, dorpsbelangen en andere vrijwilligers
zo goed als mogelijk te ondersteunen.
De behoefte aan sociale samenhang wordt eveneens door het provinciaal bestuur
gedeeld. Er wordt groot belang gehecht aan ‘brede welvaart’, waarin welzijn een
belangrijke rol vervult. Een centrale rol daarin speelt de 8 die Friezen nu geven aan
leefbaarheid en die de provincie minimaal in stand wenst te houden.

Wat bieden wij?
Wij bieden pragmatische ondersteuning en advies aan vrijwilligers en initiatiefnemers, die als
doel hebben de leefbaarheid van de gemeenschap op het Friese platteland te versterken. Wij
stimuleren leefbaarheids- en duurzaamheidsinitiatieven die mensen verbinden en inspireren. Zo
zetten wij gemeenschappen in hun kracht. Vanuit de passie van onze mensen organiseren en
faciliteren we kennis en inzichten, die bijdragen aan oplossingen voor een aantrekkelijke
leefomgeving. Zo realiseren wij op onafhankelijke wijze een gesprek, waarbij gedeelde ervaringen
en energie ervoor zorgen dat we samen in beweging komen en ons doel bereiken: Friese dorpen
op het platteland verenigen tot krachtige en toekomstbestendige gemeenschappen.

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor samenwerkende vrijwilligers met een algemeen belang dat georiënteerd is op de
lokale gemeenschap. Een gemeenschap waar men elkaar ontmoet. Deze vrijwilligers hebben een
krachtig idee, maar ook behoefte aan kennis, ondersteuning en verduidelijking. Deze mensen zijn
bereid energie te leveren en elkaar te volgen, omdat ze bereid zijn elkaar te horen. Wij zijn er
voor hen met een eindeloos verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving.

Waar geloven wij in?
Wij geloven in de kracht, zelfredzaamheid en het geluk van de kleine gemeenschap. Een
gemeenschap gedreven door individuele talenten en gezamenlijke initiatieven.
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Hoe maken wij het verschil?
Elke organisatie kan ondersteuning bieden en advies geven, wij kunnen op onafhankelijke en
laagdrempelige wijze het Friese gemeenschapsbelang waarborgen. Van problemen rondom zorg
tot en met duurzaamheid, wij staan klaar om elke gemeenschap te helpen. Non-profit en met
een breed perspectief. Vanuit een intrinsieke motivatie brengen wij mensen samen, zetten hen
aan het denken en ondersteunen hen bij het zelf verwezenlijken van initiatieven. Het draait niet
om wat wij vinden, maar om wat de gemeenschap voelt en wil. Als sparringpartner van de
gemeenschap stellen we niet alleen de juiste kaders, maar bieden ook de materie voor een
bestendig vervolg. Wij zetten door en blijven altijd openstaan voor de kennis en expertise van de
mensen om ons heen. Zo informeren, enthousiasmeren en beschermen we de gemeenschap en
het individu, en creëren we voldoende draagvlak voor de omgeving en/of buitenwereld.

Hoe doen we dat?
•

Door 25 betrokken en verantwoordelijke mensen, die zich elke dag inzetten voor
dorpsbelangen, -initiatieven en leefbaarheidsprojecten, te begeleiden.

•

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

•

Door energie te steken in een levendige omgeving voor iedereen én een leefbare omgeving
voor ouderen.

•

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

•

Door pragmatische oplossingen, waarbij de expertise geborgd is in de mensen.

•

Door bijeenkomsten met brede informatie te organiseren.

•

Door diverse – online – kennisplatforms op te zetten en te faciliteren.
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•

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

•

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.

Doarpswurk toekomstig
Ten tijde van het opstellen van deze verantwoording loopt het proces met betrekking tot de
toekomst van ondersteuning van Mienskipsinitiatieven, voortvloeiend uit de motie die in
september 2018 is aangenomen ten tijde van het vaststellen van de Beleidsbrief Leefberens.
Vanaf het begin heeft Doarpswurk zich hierin constructief opgesteld. Leidend voor onze
organisatie is daarbij steeds geweest de initiatiefnemer/vrijwilliger. Zij verdienen in onze optiek
een zo optimaal als mogelijke onafhankelijke ondersteuning. In 2020 heeft Doarpswurk veel tijd
en aandacht besteed aan de houtskoolschets. In 2021 zal dit traject doorlopen, waarbij nu nog
niet ingeschat kan worden welk ‘beslag’ dit mogelijk op de organisatie zal gaan leggen.
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De gevolgen van COVID-19 op de
dienstverlening van Doarpswurk
In 2020 heeft Doarpswurk snel en actief geschakeld om initiatiefnemers, bestuurders en andere
vrijwilligers, ondanks de beperkingen als gevolg van COVID-19, zo optimaal mogelijk te
ondersteunen. Daarbij heeft Doarpswurk een zeer actieve rol vervuld richting ontmoetingscentra
en dorpsbelangen. Als één ding duidelijk is geworden gedurende COVID-19 is het wel het grote
belang van vrijwilligers om de sociale cohesie te behouden en te versterken. Eenzaamheid –
zeker voor de kwetsbare groep – ligt op de loer. Dorpshuizen en dorpsbelangen kunnen daarbij
een cruciale rol vervullen om – daar waar mogelijk en verantwoord – te voorkomen dat mensen
in een isolement terecht dreigen te komen.
Doarpswurk heeft – zo goed en zo kwaad als het ging – zich maximaal ingespannen om haar
dienstverlening zo goed als mogelijk te continueren. Wel heeft COVID-19 onder andere tot gevolg
gehad dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de dienstverlening zoals ook uit de
gespecificeerde verantwoording blijkt. Een en ander hebben wij reeds aangekondigd in een brief
die wij hieromtrent op 8 april 2020 aan de gedeputeerde hebben verstuurd en die –
zekerheidshalve – als bijlage is toegevoegd aan deze rapportage.
De uitdaging(en) voor velen de komende periode zal er dan ook mogelijk eerder in gelegen zijn
om te ‘behouden’ wat er is, dan het mogelijk door ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Om te
kunnen behouden zullen de nieuwe uitdagingen vragen om andere antwoorden. Hoe kan iets
beter, efficiënter, mogelijk goedkoper etc. Kijkend naar het verenigingsleven in algemene zin –
zeker in kleinere kernen – zal de energie met name aangewend moeten gaan worden om ‘de
boel’ overeind te houden. Daartoe zullen frequent creatieve oplossingen moeten worden
gezocht, samenwerking(en) worden aangegaan, of andere maatregelen worden uitgedacht. In
2020 hebben wij daartoe ontmoetingscentra (dorpshuizen en wijk- en buurtcentra) zoveel
mogelijk ondersteund. Ondersteund door kennis te delen, inspirerende voorbeelden en creatieve
oplossingen met elkaar uit te werken en door te voeren. Dat proces zal worden voorgezet. Samen
met onder andere Sport Fryslân zijn wij op dit moment aan het nadenken op welke wijze wij het
verenigingsleven breed in Fryslân kunnen ondersteunen. Met als leidende gedachte vooreerst:
vernieuwen om te kunnen behouden.
Doarpswurk wil daarbij – samen met haar samenwerkingspartners – zich maximaal inspannen om
samen met initiatiefnemers antwoorden te vinden op vragen die nu spelen. En de gevonden
antwoorden vervolgens te delen met anderen. Zodat we samen werken aan een leefbaar en
bruisend Fryslân. Innovatie en vernieuwing(en) zijn daarvoor van groot belang. Die kracht zit in
de mienskip. Aan ons de opdracht om krachten te bundelen om daarmee ook overheden te
ontzorgen.
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Activiteitenoverzicht 2020

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.
Kwantitatieve doelstellingen 2020 Dorpsbelangen

Onderdeel

Doelstelling in jaarplan

Gerealiseerd

Ontwikkeling dorpsvisie

6 tot 10 dorpen begeleiden

Gerealiseerd : 7
Opgestart
:6

Overige
leefbaarheidsinitiatieven

4 tot 8 overige initiatieven
begeleiden

Gerealiseerd : 12
Opgestart
:16

Jaarverslag 2020 - Doarpswurk

7

Toelichting overige leefbaarheidsinitiatieven
Dit betreft initiatieven die door Doarpswurk 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

Advies en ondersteuning dorpshuizen
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’.
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Kwantitatieve doelstellingen ontmoetingscentra/dorpshuizen

Doelstelling in
jaarplan

Gerealiseerd

Ver- en nieuwbouwtrajecten

10

11

Haalbaarheidsonderzoeken

8

15

Kwaliteitszorgtrajecten

2

1

Inspiratiebijeenkomst dorpshuisbesturen

1

Meerdere (zie
overzicht webinars)

Onderdeel

Federatieopbouw

3 lopende trajecten

In 2020 is er daarnaast voor wat betreft de dorpshuizen veel aandacht geschonken aan:
•

Corona-maatregelen

•

Financiële positie(s) van dorpshuizen (tweetal onderzoeken zijn door ons uitgevoerd die
mede als input hebben gefungeerd voor steunmaatregelen/lobby hieromtrent)

•

Bestuurlijke continuïteit

•

Alle besturen zijn persoonlijk door een adviseur van Doarpswurk benaderd – aandacht voor
de mens en zijn/haar omgeving

•

Ondersteuning/maatwerk voor dorpshuizen met acute financiële problemen door Corona

•

Lobby naar rijk, provincie en gemeenten voor steunmaatregelen

•

Enquête en bestand aangemaakt (en gepubliceerd) ‘dorpshuis als vergaderruimte’

Expertise ontwikkeling
Medewerkers van Doarpswurk zijn expert in het procesmatig begeleiden van
vrijwilligers/initiatiefnemers in algemene zin. Daarbij heeft Doarpswurk specifieke expertise op
het gebied van:
•

Ontmoetingscentra

•

Duurzaamheid /klimaat

•

Zorg

•

Plaatselijk belang

•

Omgevingswet
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Kwantitatieve doelstellingen onderdeel expertise ontwikkeling

Doelstelling in
jaarplan

Onderdeel

Gerealiseerd

Actieve bijdrage aan landelijk netwerk (LVKK)
en Vraagbaak dorpshuizen (dorpshuizen.nl)

Gerealiseerd

Opleidingen en/of trainingen

Gerealiseerd

Bijeenkomsten met dorpencoördinatoren

2

1 gerealiseerd, door
Corona andere
bijeenkomsten
uitgesteld

Regiobijeenkomsten

4

Gerealiseerd

Provinciale dorpendag

Niet gerealiseerd

Netwerkopbouw en samenwerking
Netwerkopbouw
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.
Netwerkpartners zijn daarbij onder andere:
•

Provincie, Streekwurk

•

Gemeenten

•

Andere maatschappelijke organisaties (FMF, Landschapsbeheer Friesland, Partoer, FSP, Sport
Fryslân, Keunstwurk etc)

•

Provinciale zusterorganisaties

•

Landelijke Vereniging Kleine Kernen en LSA-bewoners

•

Landelijk platform dorpshuizen.nl

•

NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar)

•

Zusterorganisaties in Groningen en Drenthe

Jaarverslag 2020 - Doarpswurk

10

Loketfunctie onderhouden (doelstelling 120, gerealiseerd 136)
De opgaves die dorpen op zich af zien komen gecombineerd met de corona situatie creëert veel
zorgen bij de vrijwilligers. Er komen meer vragen en de vragen worden complexer. Helaas kunnen
niet alle vragen worden beantwoord, maar door het netwerk goed te organiseren kunnen
initiatieven wel snel worden doorverwezen.
Begeleiding organiseren (doelstelling 50, gerealiseerd 65)
Vanuit de verschillende netwerken is indien mogelijk collectieve begeleiding georganiseerd. Zo
zijn er kenniskringen opgezet rondom voedseltransitie, aquathermie, zonne-energie, mobiliteit
en het sluiten van kringlopen. De begeleiding vindt indien mogelijk collectief plaats om zo de
onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren. Veel initiatieven hebben specifieke ondersteuning
nodig. In samenwerking met andere partners is daarbij maatwerk ondersteuning georganiseerd.
De kennis die bij deze maatwerk trajecten wordt opgedaan wordt via de werkplaatsen in het
netwerk gedeeld.
Samenwerking organiseren (doelstelling 50, gerealiseerd 60)
Op verschillende schalen is samenwerking noodzakelijk en is inzicht in wederzijdse belangen een
randvoorwaarden voor een vruchtbare samenwerking. Op dorps-, gemeentelijk-, provinciaal-,
nationaal- en Europees niveau zijn per thema veel processen gestart om te komen tot een
efficiënte en doelmatige samenwerking. Voorbeelden zijn de samenwerkingen met:
buurtwarmte, voedselteams en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (milieu). Op
lokaal niveau gaat het om het organiseren van professionele begeleiding en afstemming met
(lokale) belanghebbenden.
Bijeenkomsten organiseren (doelstelling 10, gerealiseerd 12)
Kennisdeling en netwerkvorming heeft als basis dat mensen elkaar kennen en bereid zijn kennis
met elkaar te delen. Helaas was het door corona niet mogelijk om veel fysieke bijeenkomsten te
houden. Gelukkig zagen we kans het Dorpendiner te organiseren, waar meer dan 100 mensen uit
dorpen gezamenlijk een duurzame maaltijd hebben genuttigd. Daarnaast zijn er thematisch
digitale bijeenkomsten gehouden over relevante onderwerpen.
Websites onderhouden (doelstelling 5, gerealiseerd 6)
De informatie vanuit het netwerk wordt voor een groot gedeelte online verspreid. Het platform
NDD is onderhouden en heeft bijna 7.000 bezoekers ontvangen. Daarnaast is in samenwerking
met Doarpswurk gewerkt aan een nieuwe website en de koppeling van de bestaande
thematische website aan die van Doarpswurk.
Database synchronisatie (doelstelling, 1 database gerealiseerd)
Omdat alle initiatieven decentraal hun eigen ontwikkelingen doormaken ontstaat er een zeer
diverse informatiestroom van meer dan 150 initiatieven. Deze kennis en ontwikkelingen zijn vaak
relevant, maar de datastroom is zo groot dat al gauw door de bomen het bos niet meer gezien
wordt. Om hier goed over te kunnen adviseren is een nieuwe data architectuur aangelegd zodat
partijen hier makkelijker toegang tot kunnen krijgen. Verschillende overheden hebben gebruik
kunnen maken van deze functie.
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Kwantitatieve resultaten 2020

Doelstelling 2020

Gerealiseerd 2020

Initiatieven aangemeld loket

120

136

Begeleiding organiseren

50

65

Samenwerking organiseren

50

60

Bijeenkomsten organiseren

10

12

Websites onderhouden

5

6

Database synchronisatie

1

1

Overige cijfers
•

Aantal aangesloten dorpen landelijk: 340 (stand van zaken 27-01-2021)

•

Aantal aangesloten dorpen Fryslân: 149 (stand van zaken 27-01-2021)

•

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

•

Aantal volgers op Twitter: 1554 (stand van zaken 27-01-2021)

•

Aantal volgers op Facebook: 561

•

Aantal nieuwsbrieven: 12
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Webinars Doarpswurk 2020

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.
Van hieruit is - zeker na de zomer van 2020 – het accent verlegd van ondersteuning naar
inspiratie. Hoe kunnen we verder helpen? Op welke wijze kunnen we initiatieven en plannen –
binnen de beperkingen van COVID-19 – alsnog gestart krijgen? Wat is daarvoor nodig? En op
welke wijze kunnen wij daarin ondersteunen?
Mede vanuit deze positie hebben meerdere gemeenten ook een beroep gedaan op onze
organisatie om te faciliteren in deze vorm van dienstverlening naar besturen van
ontmoetingscentra of plaatselijk belang. De toegevoegde waarde van onze organisatie en het
belang van ons werk en ons bestaan is daardoor – nog meer dan voorheen – duidelijker
geworden.
Onderstaand een overzicht van de webinars die door ons zijn georganiseerd in 2020.
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Webinar

Datum

Voorbereiden 1,5 meter voor dorpshuisbestuurders

30 april

Voorbereiden 1,5 meter voor dorpshuisbestuurders

11 mei

Vragenuurtje dorpshuizen corona

28 mei

Wenje foar de takomst

18 juni

TOGS vragenuurtje

19 juni

Aanvragen Noodfonds Provincie Fryslân

2 september

1,5 meter en de praktijk

10 september

Wenje; Hoe no fierder?

17 september

Dorpsbelangen digitaal

27 oktober

Financieel inzicht voor dorpshuisbestuurders

3 november

Gezonde Dorpshuizen

12 november

Regiowebinars
Vragenuurtje Buurt-, wijk en dorpscentra gemeente Leeuwarden

19 mei

Vragenuurtje Buurt-, wijk en dorpscentra Leeuwarden

2 juni

Dorpen- en wijkenconferentie Waadhoeke

7 oktober

DOMS en erfgoeddeal Waadhoeke

25 november

Dorpshuizen de Waadhoeke

21 oktober

Friese Fondsenavond Keunstwurk

7 december

Dagbesteding in eigen dorp Ooststellingwerf

7 december
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Organisatie
Doarpswurk wil haar organisatie verder professionaliseren om zodoende beter en adequater de
specialisten van Doarpswurk te kunnen faciliteren. De kern van de organisatie wordt daarbij
gevormd door een team van vaste medewerkers, aangevuld met een flexibele schil die veelal op
projectbasis werkzaamheden verrichten voor Doarpswurk (veelal op ZZP-basis).
Daartoe zijn de volgende uitgangspunten randvoorwaardelijk:
•

Een adequate planning en control cyclus

•

Grip en regie op financiën

Inrichten en onderhouden van een adequate CRM-systematiek (meer output- c.q.
resultaatgericht)
In 2020 is een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd in de organisatie. Hierdoor is er nu sprake
van een integraal overzicht waardoor zowel effectiever alsmede efficiënter kan worden gewerkt.
Dit heeft ook tot gevolg dat de administratieve organisatie – randvoorwaardelijk voor een goed
fundament –beter is geworden. Het in- en overzicht is daarmee versterkt, waardoor er meer grip
op het geheel is gekomen.
Daarnaast is Doarpswurk meer teruggegaan naar de kern. De missie en visie zijn herijkt en in het
verlengde daarvan ook de positionering van de organisatie. Meer dan voorheen het geval was is
nu duidelijk waar de organisatie voor staat en welke diensten zij kan leveren. In 2020 zijn we dan
ook veel meer zichtbaar geworden en is het belang van onze dienstverlening vergroot en meer
herkend. Dat heeft onder andere tot gevolg gehad dat veel meer gemeenten nu actief
samenwerking zoeken met Doarpswurk, dan wel haar benaderen voor ondersteuning en/of hulp.

Medewerkers en de door-ontwikkeling
In 2020 zijn twee nieuwe collega’s het team van Doarpswurk komen versterken. Daarmee is
eveneens binnen de organisatie ‘generatie-dynamiek’ ontstaan. Twee jonge collega’s met hart
voor zowel Fryslân als het platteland hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie
waar onze organisatie voor staat: eigentijdser, dynamischer en meer zakelijkheid. Daarnaast is in
2020 – wegens pensionering – afscheid genomen van een collega.
Procesmatig zijn er daarbij ook de eerste stappen gezet naar meer uniformering van het proces
om initiatiefnemers/vrijwilligers te begeleiden. Het moet en mag niet zo zijn dat de wijze van
ondersteuning afhankelijk is van de persoon die de ondersteuning namens de organisatie gaat
verzorgen. Uiteraard zal er altijd sprake zijn van een inkleuring en werkwijze die bij betrokkene
past, het is voor de ‘markt’ van cruciaal belang dat duidelijk is welke dienstverlening Doarpswurk
levert en wat men daarin mag en kan verwachten (en vooral ook: waar ligt de grens van deze
dienstverlening). Dit proces is opgestart en zal in 2021 verder scherp gesteld worden (heeft mede
een relatie met het ingevoerde CRM-systeem).
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In lijn hiermee zal ook in 2021 verder geïnvesteerd worden in de collega’s qua scholing en
vorming om ook de dynamiek en werkwijze van procesmatig uniform werken gezamenlijk meer
inhoud en vorm te geven, waarbij intervisie zeker ook een onderdeel zal zijn.
De verdere professionalisering van onze organisatie is daarbij het belangrijkste doel, hetgeen ook
een belangrijke bijdrage zal en kan gaan leveren aan onze positionering en bijbehorende
profilering.

Profilering en communicatie
Net zoals in de voorgaande jaren is de nieuwsbrief elke maand uitgebracht naar een publiek van
meer dan 1000 inschrijvers. Hierin is het hoofditem een interview met een of meer vrijwilligers
die bezig zijn met activiteiten in de buurt of het dorp met de bedoeling om de leefbaarheid in
breedste zin te verbeteren. In 2020 is er een collega aangenomen die goed kan schrijven
waardoor er maandelijks ruimte is gemaakt voor twee interviews. Hiermee kunnen we aan onze
doelgroep en anderen laten zien waar inwoners mee bezig zijn en vooral hoe het gelukt is (en
soms niet) om het initiatief van de grond te krijgen.
Tevens komen de projecten in beeld die net opgestart zijn, of die een bepaald doel hebben
bereikt en om die reden even in het zonnetje worden gezet.
Belangenbehartiger
Door de corona heeft Doarpswurk een andere rol op zich genomen en wel die van
belangenbehartiger. De maatregelen door de regering opgelegd aan de dorps- en buurthuizen
was soms voor vele interpretaties vatbaar. Doarpswurk heeft ervoor gezorgd dat de besturen zo
snel mogelijk en zo goed mogelijk wisten waar ze aan toe waren. Op de website werd bij
belangrijke wijzigingen de avond van de persconferentie de informatie al online gezet. De
volgende dagen werden de resterende onduidelijkheden uitgezocht samen met de
Veiligheidsregio Fryslân en ook landelijke koepels van bepaalde beroepsgroepen. Zo heeft
Doarpswurk ook met de landelijke vereniging LVKK en LSA-bewoners actie ondernomen om
ervoor te zorgen dat de dorpshuizen in aanmerking kwamen voor landelijke compensatie van de
coronakosten door de opgelegde sluiting.
Tevens zijn er meerdere webinars (zie overzicht) voor onze doelgroep georganiseerd zodat er ook
met elkaar naar antwoorden en uitleg van maatregelen kon worden gekeken. Vooral voor de
zomer is het erg druk geweest om vragen, die zowel telefonisch als met speciale nieuwsberichten
die rechtstreeks naar de secretarissen gemaild zijn, te beantwoorden. Hierbij is steeds het
streven geweest om een zo groot mogelijk bereik te hebben. Zo zijn ook contactadressen van de
verschillende buurthuizen in kaart gebracht en steeds meegenomen in deze rechtstreekse
communicatie.
De webinars bleken naast de noodzaak om contact met elkaar te kunnen hebben ook in de
behoefte aan verbinding te voldoen. De bijeenkomsten waren steeds heel goed bezocht wat
soms leidde tot een splitsing van de groep op het allerlaatste moment om het overleg
hanteerbaar te houden. Zo heeft de coronatijd Doarpswurk geleerd dat online bijeenkomsten
een goede aanvulling zijn op onze dienstverlening. Het is dan ook de bedoeling om dit voort te
zetten en te professionaliseren de komende jaren.
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We zijn inmiddels ook gestart met het organiseren van digitale overleggen met dorpen en
buurten op verzoek van enkele gemeenten. Door de aanwezige dorpen coördinatoren op onze
webinars is ons gevraagd om mee te denken met gemeenten over de invulling en de uitvoering
van digitale overleggen. Het is een mooie manier om samen met gemeenten de ondersteuning
die we bieden in beeld te brengen en inzicht te krijgen (en te laten zien) waar we aanvullend zijn.
Naast de digitale overleggen zijn we het jaar 2020 gestart met vier fysieke regiobijeenkomsten
met Streekwurk om zo de subsidieregeling van het Iepen Mienskipsfûns en de begeleiding van
Streekwurk en Doarpswurk daarbij in beeld te brengen. Wie doet wat en waar zijn we
aanvullend: hiermee schetsen we ook een beeld van onze samenwerking.
Verder zijn ook in 2020 diverse andere bijeenkomsten en trainingen door Doarpswurk in beeld
gebracht bij onze doelgroep via de website, nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Van de landelijke
partijen brengen we elk jaar Kern met Pit van de KNHM in beeld waarbij de dorpen begeleiding
en geld kunnen krijgen voor een goed idee wat de leefbaarheid van de leefomgeving versterkt of
verbetert.
•

De landelijke Burendag van het Oranjefonds

•

Het ‘We-doen-het-samen-festival’ dat dit jaar ook digitaal is georganiseerd waarbij ook
diverse landelijke organisaties zijn betrokken zoals Movisie, Oranjefonds, Jantje Beton, LSAbewoners, NLZVE, Prins Bernardhard Cultuurfonds, LVKK en anderen.

•

NLdoet (elk jaar in maart) van het Oranjefonds waar de aanbieders en vrijwilligers met elkaar
in contact komen om samen de klussen waar vaak geen geld voor is toch voor het dorp/wijk/
dorpshuis/zorglocatie/school of wie dan ook maar voor elkaar te krijgen.

•

Workshops van de KNHM, LSAbewoners of P10 netwerk, veelal gratis aangeboden. Allemaal
met het doel om de deskundigheid van de bewoners/initiatiefnemers te vergroten.

•

Elk jaar wordt er door Doarpswurk aandacht gegeven aan de belangrijke thema’s die spelen
in een jaar zoals de Participatiewet en de aankomende Omgevingswet. Bij beide spelen de
samenwerking met gemeenten een belangrijke rol. Met onze landelijke zusterorganisaties en
de LVKK zijn hiervoor twee brochures opgesteld. Via alle eigen kanalen wordt de doelgroep
hiervan op de hoogte gebracht.

We hebben zelf de pers benaderd met enkele opmerkelijke ontwikkelingen, waarbij vooral de
corona ontwikkelingen en onze acties hierover een rol spelen. We hebben twee keer een rapport
uitgebracht n.a.v. een enquête onder de Fries dorps- en buurthuizen. Beide rapporten zijn naast
de doelgroep ook rechtstreeks naar B & W van gemeenten gestuurd. Om zo de moeilijke
financiële situatie ook daar in beeld te brengen.
Tevens is er een bestand gemaakt voor overheid en anderen, die door het anderhalve meter
advies niet meer genoeg geschikte ruimtes hebben om te vergaderen. Het bestand is inmiddels al
5 keer geüpdatet en verzonden aan zowel provincie, gemeenten alsmede Wetterskip.
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Websites/socials
www.doarpswurk.frl
Twitter @doarpswurk
Facebook doarpswurk
www.dorpshuizen.nl

Meetdatum
01.01.2020-31-12-2020
18.03.2021
31.12.2020
01.01.2020-31-12-2020

Gegevens
27005 gebruikers
1043 volgers
552 likes
8089 gebruikers

Werkgroep Samenwerken aan Mienskipsinitiatieven
In 2020 heeft Doarpswurk actief geparticipeerd in de werkgroep Samenwerking aan
Mienskipsinitiatieven (SAM). Dit heeft uitgemond in een ‘houtskoolschets’ die in september 2020
is aangeboden aan het F-Bok. Van daaruit zal een vervolg inhoud en vorm worden gegeven. Dit
proces zal met name in 2021 verder verlopen.
Samenwerking Streekwurk
In 2020 is de samenwerking met Streekwurk verder geïntensiveerd. Regio-adviseurs werken
nauw samen in veel vraagstukken met de projectadviseurs van Streekwurk en vice versa.
Daarnaast informeren we elkaar structureel over relevante onderwerpen, organiseren we daar
waar mogelijk in gezamenlijkheid bijeenkomsten. Tevens zijn collega’s over en weer aanwezig bij
de diverse overleggen van de organisaties. Hierdoor leren we elkaar beter kennen en wordt de
samenwerking op een organische wijze verder uitgebreid.
Begin 2020 is – doordat de oude dorpshuizenregeling is vervallen en er nu een regeling is voor
ontmoetingsplaatsen binnen het IMF – door Doarpswurk en Streekwurk gezamenlijk een ‘tour’
gemaakt door Fryslân om per regio belanghebbenden te informeren over de nieuwe regeling van
het IMF en de rol die daarin zowel Doarpswurk als Streekwurk in kan vervullen. Een mooie en
geslaagde co-productie.
Het meest illustrerend is wellicht het feit dat 1 collega deels voor zowel Doarpswurk alsmede
Streekwurk werkzaam is. De samenwerking zal dan ook zeker worden gecontinueerd.

Overige samenwerking(en)
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

•

Vrijwilligersacademie Friesland

•

Landelijke Vereniging Kleine Kernen

•

Platform Dorpshuizen.nl

•

Noordelijk overleg met Groninger Dorpen en BOKD

•

Europese uitwisseling via Platform Learn for Live
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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.
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.

Medewerkers en bestuur
Theo Andreae
directeur
Titus Sijmonsma
adviseur Noordoost
Eddy Lania
adviseur Zuidwest
Riejanne Bouma
adviseur Zuidoost
Hendrik Tamsma
adviseur Noordwest
Lieke Terpstra
adviseur Noordoost
Johannes Lankester
coördinator Netwerk
Duurzame Dorpen
Johannes de Jong
projectmedewerker
Hilco Wiersma
IT-ondersteuning, websites
Lysbeth Andela
officemanager
Anneke Aans
bureaumedewerker
Lucie Gelderblom
coördinator Mobiliteit en
Kringlopen
Freya Zandstra
coördinator Voedselwerkplaats
Bregje Hamelynck
coördinator Dorpswinkel 2.0
Oscar Jansen
coördinator Energiewerkplaats
Sybrand Frietema
specialist duurzaamheid

Het vaste team bestond in 2020 uit:

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 2020 uit:
Doeke Fokkema
voorzitter
Roelof Bos
bestuurslid
Hennie Meppelink
vicevoorzitter
Margot Blaauw
secretaris
Geert Pijlman
penningmeester
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