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1. Inleiding  

Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland 
versterken. Zij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen, het netwerk duurzame dorpen en 
initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en 
het eigenaarschap bij het dorp zelf neer. Doarpswurk biedt proactieve, innovatieve en 
toegankelijke ondersteuning aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven 
die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. Daarmee levert Doarpswurk een zichtbare 
bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het Friese platteland. 
 
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, vooral door corona en de effecten daarvan op 
iedere inwoner. Voorzieningen als dorpshuizen werden gesloten of mochten alleen voor 
speciale activiteiten openblijven. Workshops en conferenties konden niet meer fysiek 
plaatsvinden. Dit betekende voor iedereen aanpassen; ook voor Doarpswurk, die haar aanbod, 
de contacten en de verschillende bijeenkomsten anders moest organiseren.  
 
Onderzoeksvraag 
Doarpswurk heeft Partoer gevraagd een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Doarpswurk 
wil onder meer graag weten hoe betrokkenen de aangeboden diensten en producten ervaren, 
hoe bekend ze zijn, in welke mate er onderscheid is met andere organisaties en wat hun imago 
is. De hoofdvraag luidt: 
 

‘Hoe kijken gebruikers van diensten en producten van Doarpswurk aan tegen de 
organisatie?’  

 
De vraag richt zich op drie onderdelen: duurzame dorpen, dorpsbelangen en dorpshuizen. 
Hierbij richten we ons voornamelijk op de ervaring met Doarpswurk tot nu toe, maar willen we 
ook een blik op de toekomst werpen: wat willen betrokkenen in de toekomst zien? Welke 
trends zien betrokkenen voor de toekomst en hoe willen ze dat Doarpswurk hierop inspeelt? 

 
Onderzoeksmethode 
Deze vraag is onderzocht door middel van een kwantitatief onderzoek, waarbij de gebruikers 
van diensten bij Doarpswurk via een digitale enquête naar hun mening is gevraagd. De enquête 
is in samenspraak met Doarpswurk opgesteld.  
 
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Algemene persoonsgegevens 
2. Het beeld dat betrokkenen van Doarpswurk hebben 
3. Diensten en producten 
4. Toekomst: ontwikkelingen en trends 

 
In het vervolg van deze rapportage bespreken we deze onderwerpen in afzonderlijke 
paragrafen.  
 
Onderzoeksverantwoording  
Partoer heeft een digitale enquête opgesteld die is uitgezet onder gebruikers van diensten bij 
Doarpswurk. Voor het uitnodigen van de respondenten is gebruik gemaakt van twee databases 
waar Doarpswurk toegang toe heeft. Het ene bestand bestaat uit de besturen voor 
dorpsbelangen en dorpshuizen en het andere bestand is van het netwerk duurzame dorpen. 
Het databestand van het netwerk duurzame dorpen is een landelijk bestand. Vanuit dit bestand 
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zijn de Friese dorpen geselecteerd. Gebruikers van diensten bij Doarpswurk zijn gevraagd om 
deel te nemen aan de enquête door middel van een digitale uitnodigingsbrief. In de brief werd 
naast uitleg over het onderzoek en de vraag om deel te nemen, ook een link aangeleverd 
waarmee alle respondenten konden inloggen. De uitnodigingsbrief is verstuurd door 
Doarpswurk. Op deze manier hoefde er geen gegevensoverdracht plaats te vinden en is de 
privacy van de respondenten gewaarborgd. De brief is naar 529 gebruikers verstuurd en de 
enquête heeft drie weken opengestaan.  
 
In totaal zijn er 104 volledig ingevulde enquêtes binnengekomen. Hiermee komt het 
responspercentage op 20%. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over verschillen 
tussen groepen werd gestreefd naar een steekproef van minstens 200 respondenten. Dit is 
niet behaald. Om deze reden is geen uitsplitsing gemaakt tussen respondenten betrokken 
vanuit de dorpshuizen en de respondenten betrokken vanuit dorpsbelangen. Dit onderzoek 
levert een goed beeld op van de tevredenheid van de gebruikers van de diensten en producten 
van Doarpswurk 
 

2. Algemene gegevens respondenten 

In totaal deden 104 gebruikers van diensten en producten van Doarpswurk mee aan het 
onderzoek. In deze paragraaf bespreken we enkele achtergrondgegevens van deze 
respondenten en hoe men bij Doarpswurk betrokken is.  
 
Achtergrondkenmerken 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van respondenten is 61 jaar. 35% Van de mensen is tussen de 55 en 
65 jaar. 71% Van de respondenten is ouder dan 55 jaar.  
 
Opleidingsniveau 
Onderstaande figuur (2.1) toont het opleidingsniveau van de respondenten. Meer dan de helft 
van de gebruikers van producten van Doarpswurk is hoog opgeleid, de groep die hbo of wo 
heeft afgerond, vormt samen bijna 60%. Geen van de gebruikers heeft als hoogst afgeronde 
opleiding het basisonderwijs.  
 

 
Figuur 2.1. Het opleidingsniveau van respondenten; aantal gebruikers = 104.  

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 
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Betrokkenheid bij Doarpswurk  
In onderstaande figuur (figuur 2.2) zien we op welke manier mensen betrokken zijn bij 
Doarpswurk. 
 
 

 
Figuur 2.2. De manier waarop mensen betrokken zijn bij Doarpswurk; aantal gebruikers = 104. 

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
Iets minder dan de helft van de gebruikers is bij Doarpswurk betrokken vanuit de dorpshuizen 
(49%; n = 51). Meer dan twee vijfde is betrokken vanuit dorpsbelangen (44%; n = 46). Een klein 
percentage is betrokken via het netwerk van duurzame dorpen (3%; n = 3). Bij ‘Anders’, geven 
respondenten verschillende antwoorden, namelijk: via energiecoöperatie Trynergie (één 
afnemer), stadsbelang IJlst (één afnemer), Wijkgebouw Franeker (één afnemer) en zowel vanuit 
het netwerk duurzame dorpen als dorpshuizen (één afnemer). 
 
 

3. Beeld van Doarpswurk  

De respondenten is gevraagd naar het algemene beeld dat zij hebben van Doarpswurk. Zien 
gebruikers van producten en diensten Doarpswurk bijvoorbeeld als een onafhankelijke 
organisatie en is duidelijk waar Doarpswurk voor staat? Vervolgens gaan we in op wat 
gebruikers belangrijke taken vinden van Doarpswurk.  
 
Beoordeling Doarpswurk algemeen 
Aan de hand van stellingen is gevraagd naar het algemene beeld dat respondenten hebben 
van Doarpswurk. Onderstaande figuur toont hiervan een overzicht (Figuur 3.1).  
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Figuur 3.1. Het algemene beeld dat respondenten hebben van Doarpswurk; aantal gebruikers = 104 
Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
 
Over het algemeen is het voor gebruikers duidelijk waar Doarpswurk voor staat. Van de 104 
gebruikers zijn 87 gebruikers (84%) het (helemaal) eens met de stelling dat het duidelijk is 
waar Doarpswurk voor staat. Slechts één van de gebruikers is het oneens met de stelling (1%). 
Hoewel twee vijfde van de gebruikers het (helemaal) eens is met de stelling dat Doarpswurk 
zich voldoende onderscheidt van Streekwurk, komt dit onderdeel er het minst positief uit. Hier 
geeft 56% procent aan neutraal te zijn met betrekking tot de stelling en 4% geeft aan het 
oneens te zijn met de stelling dat Doarpswurk zich voldoende onderscheidt van Streekwurk.  
 
78% Van de respondenten noemt Doarpswurk een (enigszins) onafhankelijke organisatie. Op 
een schaal van een (volledig afhankelijk) tot tien (volledig onafhankelijk), beoordeelt de 
grootste groep (41%) de onafhankelijkheid van Doarpswurk met een acht.  
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Belangrijkste taken Doarpswurk  
Wat zien respondenten als de belangrijkste taken van Doarpswurk? Een ruime meerderheid 
van de gebruikers van producten en diensten van Doarpswurk geeft aan dat begeleiden en 
adviseren de belangrijkste taak is van Doarpswurk (69%; n = 70). Dit wordt gevolgd door het 
beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie (60%; n = 61), en informatie 
verstrekken aan Friese besturen (54%; n = 54). Ook blijkt belangenbehartiging richting 
overheden een belangrijke taak te zijn in de ogen van de respondenten, bijna de helft benoemt 
dit (49%; N = 49). Een klein deel van de gebruikers geeft aan dat het besturen van dorpshuizen 
en dorpsbelangen met elkaar in contact brengen wordt gezien als een belangrijke taak, 
namelijk 10%.  
 
 

 
Figuur 3.2. De belangrijkste taken van Doarpswurk volgens respondenten; aantal gebruikers = 104. 

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
Doarpswurk in woorden  
Respondenten is gevraagd hoe zij Doarpswurk in drie woorden zouden omschrijven. In 
onderstaande figuur (figuur 3.3) zien we welke woorden dit zijn, waarbij geldt dat naarmate 
een woord vaker genoemd is, het groter in de figuur wordt weergegeven. Het valt op dat 
verschillende woorden vaker terugkomen. Respondenten omschrijven Doarpswurk het vaakst 
als ondersteunend, informatief en actief. Mensen associëren Doarpswurk ook regelmatig met 
de woorden nuttig, behulpzaam en goed. Deze vraag is door 97 respondenten beantwoord, 
met in totaal 291 woorden.  
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Figuur 3.3. Doarpswurk omschreven in woorden door respondenten; aantal gebruikers = 97. 
Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
 

4. Diensten Doarpswurk 

In de enquête is gevraagd naar verschillende aspecten van de diensten die Doarpswurk 
aanbiedt. In deze paragraaf beschrijven we in hoeverre gebruikers op de hoogte zijn van de 
diensten, hoe gebruikers de bijeenkomsten ervaren, en waarvoor mensen de website en 
nieuwbrief van Doarpswurk benutten. Tot slot gaan we kort in op de ervaring van 
respondenten met medewerkers van Doarpswurk.  
 
Kennis van diensten 
Een ruime meerderheid is op de hoogte van die diensten die aangeboden wordt: 97% van de 
gebruikers is (enigszins) op de hoogte van de diensten en producten (73% enigszins, 25% 
volledig). De diensten worden beoordeeld met een 7,6 gemiddeld.  
 
Bijeenkomsten Doarpswurk 
Daarnaast is gebruikers gevraagd of zij wel eens een Doarpswurk bijeenkomst hebben 
bijgewoond en hoe zij deze ervaren hebben. 67 gebruikers (van de 97) hebben wel eens een 
bijeenkomst van Doarpswurk bijgewoond. Gebruikers geven een 7,7 als gemiddelde 
waardering van de bijeenkomsten. 64% van de respondenten vindt dat Doarpswurk vaker 
bijeenkomsten mag organiseren. 
 
Op de vraag wat gebruikers vinden van de bijeenkomsten geeft het grootste deel van hen aan 
dat zij het informatief (87%; n = 58) en goed georganiseerd (52%; n = 35) vonden. Slechts een 
klein deel gaf aan dat zij de bijeenkomsten afwisselend (15%; n = 10) en vernieuwend (8%; n = 
5) vonden. Figuur 4.1 toont hiervan een overzicht.  
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Figuur 4.1. Wat respondenten vinden van de deelname van bijeenkomsten; aantal gebruikers = 67. 

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
Webinars van Doarpswurk  
Ten tijde van corona heeft Doarpswurk webinars georganiseerd. 44 Respondenten hebben een 
of meer van deze webinars bijgewoond. Hiervan vindt 86% de webinar zeer informatief. De 
helft van deze deelnemers geeft aan de tips en trucs uit het webinar daadwerkelijk te kunnen 
toepassen in de praktijk. 54% Van de deelnemers vindt dat Doarpswurk vaker webinars mag 
organiseren, 43% staat hier neutraal tegenover. 
 
Website 
Respondenten is gevraagd waarvoor zij gebruik maken van de website van Doarpswurk. 80 
van de 97 respondenten geven aan dat zij de website van Doarpswurk weleens bezoeken. 
Bezoekers van de website beoordelen de website met een 7,8.  
 
Websitebezoekers geven aan de website voornamelijk te gebruiken voor het lezen van 
algemeen nieuws; drie kwart van de bezoekers geeft dit aan (73%) (zie figuur 4.2). Iets minder 
dan de helft van de gebruikers die de website bezoekt, gebruikt de website om te kijken wat 
Doarpswurk voor hen kan betekenen (48%). Een kleine minderheid komt in contact met 
medewerkers van Doarpswurk via de website (21%) of leest het maandelijkse interview/blog 
(13%).  
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Figuur 4.2. Redenen van respondenten om de website van Doarpswurk te bezoeken; aantal gebruikers = 80. 

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
Nieuwsbrief  
Elke maand komt Doarpswurk met een nieuwsbrief. Via de website kan elke belanghebbende 
zich hiervoor inschrijven. In totaal geeft 98% van de gebruikers aan de nieuwsbrief te lezen; 
29% leest de nieuwsbrief altijd. Het grootste deel leest de nieuwsbrief vaak (38%).  
 
Respondenten die de nieuwsbrief lezen geven aan dat zij dit doen omdat zij dan weten wat er 
speelt qua initiatieven en ontwikkelingen. Daarnaast vinden zij het informatief, brengt het ze 
soms tot nieuwe ideeën of wordt het gelezen omdat het gedeeld is binnen het bestuur.  
 
Een klein percentage gebruikers van diensten bij Doarpswurk leest de nieuwsbrief niet (2%) of 
sporadisch (2%). Redenen die hiervoor gegeven worden zijn tijdgebrek, omdat het in de 
spamfolder belandt of omdat de nieuwsbrief er niet altijd uitspringt ten opzichte van andere 
nieuwsbrieven.  
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Figuur 4.3. De mate waarin de nieuwsbrief door respondenten wordt gelezen; aantal gebruikers = 97. 

Bron: Enquête Doarpswurk, Partoer 2021 

 
 
Medewerkers 
Tot slot is gebruikers gevraagd hoe zij de medewerkers van Doarpswurk ervaren. Deze 
antwoorden zijn positief: een ruime meerderheid van de gebruikers vindt dat de medewerkers 
goed bereikbaar zijn (87%), behulpzaam zijn (89%) en genoeg expertise hebben om de mensen 
verder te kunnen helpen (84%). 
 
 

5. Toekomst Doarpswurk 

Er is gebruikers gevraagd of er trends en ontwikkelingen zijn waar Doarpswurk zich meer op 
zou kunnen richten in de toekomst en hoe men de toekomst van Doarpswurk voor zich ziet.  
 
Trends en ontwikkelingen 
Ongeveer twee derde van de bevraagden (68%) noemt een of meerdere trends en 
ontwikkelingen waar Doarpswurk zich op zou moeten richten. Veel van deze genoemde trends 
hebben betrekking op ontwikkelingen die op dit moment spelen in de provincie Fryslân. Het 
meest genoemde thema is duurzaamheid (n = 17). Respondenten zouden graag zien dat 
Doarpswurk meer inspeelt op verduurzaming van bijvoorbeeld dorpen en dorpshuizen.  Hierbij 
kun je denken aan de energietransitie in zijn algemeenheid, gasvrij wonen, ontwikkelingen 
omtrent waterstof en de rol die geothermie hierin kan spelen. Vier respondenten vragen zich 
af welke rol duurzaamheid bijvoorbeeld krijgt in de omgevingsvisie en of er genoeg aandacht 
is voor de woningbouwprogrammering.  
 
Een ander veelvuldig genoemd thema is de krimp (n = 12). Hoe houd je faciliteiten beschikbaar 
voor iedereen, hoe speel je in op de vergrijzing en hoe ga je om met de leegloop? Trends die 
daarmee hand-in-hand gaan, zijn de werving van nieuwe vrijwilligers; respondenten vragen 
zich af hoe je het best vrijwilligers kunt blijven werven en jongeren meer kunt betrekken (n = 
5). Daarnaast zijn er toenemende verwachtingen van burgerparticipatie en  burgerinitiatieven. 
Omdat burgers in toenemende mate betrokken worden bij besluitvorming van (lokale) 
overheden, wordt steeds vaker een beroep gedaan op burgerinitiatieven. Respondenten vragen 
zich af hoe Doarpswurk hier beter op in kan spelen; hoe houd je de ‘mienskip’ in stand en 
zorg je ervoor dat het verenigingsleven blijft floreren (n = 4)? 
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Enkele respondenten (n = 5) vragen zich daarnaast af hoe je dorpshuizen rendabel kunt 
houden: hoe blijf je scherp op financiële mogelijkheden en haal je subsidies binnen en wat 
zijn de gevolgen van gemeentelijke (en provinciale) bezuinigingen voor de dorpen? Daarnaast 
vragen enkele respondenten (n = 3) zich af wat de gevolgen zijn van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in het kader van aansprakelijkheid van bijvoorbeeld het 
bestuur. Deze wet zou volgens hen gevolgen kunnen hebben voor de bereidheid tot zitting 
nemen in zo’n bestuur.  
 
Toekomst van Doarpswurk 
Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat Doarpswurk blijft 
bestaan (91%).  
 
Het beeld dat respondenten hebben van het toekomstige Doarpswurk kan als volgt 
omschreven worden: Doarpswurk is een dynamische ondersteuningsorganisatie, die actueel 
en vernieuwend is en ondersteuning biedt. Doarpswurk blijft de belangen behartigen van 
dorpshuizen en dorpsbelangen. Elementen die minder vaak, maar wel door meer dan vijf 
respondenten genoemd zijn, zijn: doorgaan op de ingeslagen weg, maar waar mogelijk beter 
online benaderbaar zijn (bv. via chat, social media), met name om jongeren te bereiken. Enkele 
andere respondenten benoemen dat Doarpswurk zijn functie als centraal punt richting 
gemeenten, provincies en (andere) subsidiegevers kan versterken (zeven respondenten 
noemen een dergelijke toekomstrichting).  
 
Doarpswurk ten tijde van corona  
Ten aanzien van de nabije toekomst, de periode van corona waar we momenteel in zitten, 
vragen veel respondenten zich af hoe Doarpswurk toegankelijk kan blijven en hoe je mensen 
betrokken houdt. De webinars zijn hierop een goed antwoord geweest, menen veel 
respondenten. Een deel van de respondenten maakt zich als gevolg van corona (meer) zorgen 
over eenzaamheid onder inwoners, en vraagt zich af hoe Doarpswurk hierop zo goed mogelijk 
kan inspelen.  
 
 

6. Conclusies & aanbevelingen 

Conclusies 
Gebruikers van producten en diensten van Doarpswurk zijn over het algemeen tevreden met 
Doarpswurk en de door Doarpswurk geleverde diensten. Een grote meerderheid (84%) weet 
waar Doarpswurk voor staat en waar ze Doarpswurk voor kunnen inschakelen (79%). De 
diensten van Doarpswurk, waaronder de website, bijeenkomsten en de nieuwsbrief worden 
beoordeeld met een ruime voldoende, variërend van 7,6 tot 7,8. Een grote meerderheid vindt 
het dan ook belangrijk dat Doarpswurk blijft voortbestaan (91%). 
 
Respondenten beschrijven Doarpswurk als een belangenbehartiger van dorpshuizen en 
dorpsbelangen die kan optreden als intermediair naar overheidsinstanties en andere 
organisaties. Tevens functioneert Doarpswurk als een deskundige vraagbaak die advies geeft 
en ondersteunt waar nodig.  
 
In de open vragen wordt door een enkeling benadrukt dat het belangrijk is dat Doarpswurk 
trouw blijft aan zichzelf en dat de kerntaken niet uit het oog worden verloren. Anderzijds vindt 
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meer dan twee derde (68%) dat er trends en ontwikkelingen zijn waar Doarpswurk (nog) meer 
aandacht aan kan besteden zoals duurzaamheid, krimp en bezuinigingen.  
 
Aanbevelingen  
Hieronder volgt een aantal aanbevelingen van respondenten die uit dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen. Deze aanbevelingen richten zich vooral op de toekomstvisie van Doarpswurk 
die respondenten voor ogen hebben.  
 

• Omdat sommige voorstellen van het manifest Fryske Burgertop veel raakvlakken 
hebben met het werk dat Doarpswurk al verricht, kan Doarpswurk bepaalde onderdelen 
meenemen in haar dagelijkse bezigheden. Ook bij andere onderdelen van het manifest 
is mogelijk een rol voor Doarpswurk weggelegd, mits de provincie daar opdracht toe 
geeft. Het manifest is ‘eigendom’ van de burgertop en haar deelnemers en 
overgedragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. 

• Blijf verbinding zoeken tussen dorpsbelangen en dorpshuizen waar dat van 
toegevoegde waarde kan zijn, maar houdt hierbij aandacht voor de specifieke 
vraagstukken die kunnen spelen bij dorpsbelangen en dorpshuizen, onafhankelijk van 
elkaar.  

• Doarpswurk zou een goede rol kunnen spelen in de dorpsontwikkelingsmaatschappij 
‘DOM’. Met de beschikbare en opgedane kennis kan Doarpswurk ondersteuning bieden 
en participeren bij de bij de verdere uitrol van de DOM’s. 

• Voortzetten van de ingezette digitaliseringsslag door het blijven aanbieden van digitale 
ondersteuning en kennisdeling. Hierdoor, en door het gebruik van social media, 
kunnen meer jongeren bereikt en betrokken worden bij Doarpswurk.  
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Bijlage 1: Vragenlijst Doarpswurk 

Enquête Doarpswurk 

 
Fijn dat u wilt meewerken aan het tevredenheidsonderzoek van Doarpswurk. Doarpswurk 
ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. 
Dit doet ze door ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere 
burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. Doarpswurk wil graag 
weten hoe u en andere betrokkenen de aangeboden diensten en producten ervaren.  
 
De gegevens die u invult, worden geheel anoniem en op groepsniveau verwerkt. De 
persoonsgegevens worden losgekoppeld van uw andere antwoorden. In geen geval herleiden 
wij de gegevens naar u als persoon.  
 
U bent ongeveer 10 minuten bezig met het invullen van de vragenlijst. In verband met uw 
privacy en datalekken is het niet mogelijk om terug te gaan naar een vorige vraag. Als u een 
vraag heeft beantwoord en naar de volgende vraag gaat, dan kunt u dus niet meer terug. Houdt 
u hier rekening mee.  
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw tijd en het invullen van de vragenlijst.  
 
Toelichtingen die u geeft op uw antwoorden, kunnen in de rapportage worden gebruikt als 
quote. Wij gebruiken de quotes om de resultaten te verduidelijken en meer kleuring te geven. 
Bij deze quotes worden geen persoonsgegevens genoemd, zodat ze niet te herleiden zijn naar 
u als persoon. 
 

c Ik geef toestemming om mijn antwoorden op de vragen in deze vragenlijst mee te 
nemen in het onderzoek. 

 
 
Algemene vragen 
 

1. Wat is uw woonplaats?  
 

We vragen naar uw woonplaats zodat we iets kunnen zeggen over initiatieven en 
ondersteuning in een bepaalde regio. Uw woonplaats wordt enkel en alleen op 
groepsniveau gebruikt en wordt niet gekoppeld aan de individuele antwoorden. Uw 
antwoorden worden in geen geval gebruikt om te controleren wie de enquête heeft 
ingevuld. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Wat is uw geslacht? 

c Man 
c Vrouw 
c Anders 
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3. Wat is uw leeftijd? [numeriek, getal tussen 18-110] 

 
4. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

c Basisonderwijs  
c Vmbo, mbo-niveau 1 of de onderbouw van havo of vwo  
c Havo, vwo of mbo-niveau 2 – 4 
c Hbo 
c Wo 

 
5. Op welke manier bent u betrokken bij Doarpswurk? 

c Vanuit dorpsbelangen  
c Vanuit dorpshuizen 
c Via het netwerk duurzame dorpen 
c Anders, namelijk ………………………………………………………………………………… 

 
 

Algemene beeld over Doarpswurk 
 

6. Het is voor mij duidelijk waar Doarpswurk voor staat 
c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
7. Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van Doarpswurk? 
U kunt maximaal drie antwoorden aankruisen 
 

c Het begeleiden en adviseren van besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen 
c Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie aan besturen van dorpshuizen en 

dorpsbelangen 
c Het zijn van een intermediair tussen besturen enerzijds en de gemeente en/of maatschappelijke 

organisaties anderzijds 
c Informatie verstrekken aan alle Friese besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen over algemene, 

voor elk bestuur relevante thema’s 
c Het organiseren van bijeenkomsten en cursussen voor alle Friese besturen van dorpshuizen en 

dorpsbelangen 
c Belangenbehartiging van alle Friese besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen richting de 

gemeente, provincie en de landelijke politiek 
c Besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen met elkaar in contact brengen 

 
8. Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie 
 
 

Volledig 
afhankelijk 

        Volledig 
onafhankelijk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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O O O O O O O O O O 

 
9. Ik weet waarvoor ik Doarpswurk kan inschakelen 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
10. Doarpswurk is een vernieuwende organisatie  

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
11. Doarpswurk onderscheidt zich voldoende van Streekwurk 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
12. Doarpswurk onderscheidt zich voldoende van de dorpencoördinatoren 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
13. Omschrijf Doarpswurk in drie woorden 

• …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Doarpswurk behartigt de belangen van besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
 
Diensten en producten van Doarpswurk 

15. Bent u op de hoogte van de diensten en producten die Doarpswurk biedt?  
c Ik ben volledig op de hoogte 
c Ik ben enigszins op de hoogte  
c Ik ben helemaal niet op de hoogte à Ga naar vraag 18A 
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16. De diensten en producten die Doarpswurk biedt, sluiten aan bij wat ik nodig heb 
c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
17. Welk cijfer geeft u de diensten en producten van Doarpswurk? 
 

•  
Heel 
laag 

        Heel 
hoog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 
 

•  
18. A) Bent u wel eens bij een bijeenkomst van Doarpswurk geweest? 

c Ja  à Ga naar vraag 18B 
c Nee à Ga naar vraag 19A 

 
B) Wat vindt u van deze bijeenkomsten? 

 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

c De bijeenkomsten zijn goed georganiseerd 
c De bijeenkomsten zijn informatief 
c De bijeenkomsten zijn afwisselend 
c De bijeenkomsten zijn vernieuwend 
c Door de bijeenkomsten kom ik in contact met andere initiatieven 
c De medewerkers die de bijeenkomsten uitvoeren, hebben kennis en expertise 
 
C) Welk cijfer geeft u de bijeenkomsten? 

 
 

Heel 
laag 

        Heel 
hoog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 
 D) Doarpswurk mag vaker bijeenkomsten organiseren 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 
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19. A) Bezoekt u de website van Doarpswurk wel eens? 
c Ja  à Ga naar vraag 19B 
c Nee  à Ga naar vraag 20 

 
B) Waarvoor gebruikt u de website van Doarpswurk? 

 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

c Voor het lezen van algemeen nieuws 
c Om de vraagbaak voor dorpshuizen te gebruiken 
c Om in contact te komen met medewerkers van Doarpswurk 
c Om op te zoeken wat Doarpswurk voor mij kan betekenen 
c Om te kijken welke projecten er zijn  
c Om mij op te geven voor een informatieavond of workshop 
c Om het maandelijks interview en de blog te lezen 
c Anders, namelijk ………………………………………………………………………………… 

 
C) Wat voor cijfer geeft u de website van Doarpswurk? 

 
Heel 
laag 

        Heel 
hoog 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 
 

20. A) Leest u de nieuwsbrief van Doarpswurk? 
c Altijd   
c Vaak   
c Soms   
c Sporadisch   
c Niet  

 
• B) Waarom leest u de nieuwsbrief wel/niet? 
• …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
21. De medewerkers van Doarpswurk zijn goed bereikbaar als ik contact zoek 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 
c Niet van toepassing (nog nooit contact gezocht) 

 
22. De medewerkers van Doarpswurk zijn behulpzaam wanneer ik contact zoek 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
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c Helemaal mee oneens 
c Niet van toepassing (nog nooit contact gezocht) 

 
23. De medewerkers van Doarpswurk hebben voldoende expertise om mij verder te 

helpen 
c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 
c Niet van toepassing (nog nooit een hulpvraag gehad) 

 
 
Ontwikkelingen en trends 
 

24. A) Zijn er volgens u trends en ontwikkelingen waar Doarpswurk zich op moet richten? 
c Ja  à Ga naar vraag 24B 
c Nee à Ga naar vraag 25 

 
B) Welke trends en ontwikkelingen zijn dit? 

• …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
25. Het is van belang dat Doarpswurk blijft bestaan.  

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
26. Hoe ziet Doarpswurk er volgens u in de toekomst uit? 

• …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
27. De diensten en producten die Doarpswurk aanbiedt in tijden van corona zijn goed 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
28. A) Heeft u tijdens corona een webinar van Doarpswurk bezocht? 

c Ja  à Ga naar vraag 28B 
c Nee à Ga naar vraag 29 

 
B) Het webinar was zeer informatief 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
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c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
C) Ik heb tips en trucs vanuit het webinar in de praktijk gebruikt 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
29. Doarpswurk mag vaker webinars organiseren 

c Helemaal mee eens 
c Mee eens 
c Neutraal 
c Mee oneens 
c Helemaal mee oneens 

 
 

30. Hiermee zijn we aan het einde van de vragenlijst gekomen. Heeft u zelf nog vragen of 
opmerkingen die u graag kwijt wilt? 

• …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

• Hartelijk dank voor uw medewerking  
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Bijlage 2: Begeleidende brief 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest, vooral door corona en de effecten 
daarvan op iedere inwoner. Voorzieningen als dorpshuizen werden gesloten of 
mochten alleen voor speciale activiteiten openblijven.  
Workshops en conferenties konden niet meer fysiek plaatsvinden. Het betekende 
aanpassen, ook voor ons als Doarpswurk. Wij moesten ons aanbod, de contacten en 
de verschillende bijeenkomsten anders organiseren.  
 
Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese 
platteland versterken. Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen, het netwerk 
duurzame dorpen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk.  
Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer 
en biedt op een proactieve, innovatieve en toegankelijke manier ondersteuning aan 
dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in 
dorpskernen versterken.  
 
Hiermee levert Doarpswurk een zichtbare bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het 
Friese platteland.  
 
Doarpswurk wil graag via een tevredenheidsonderzoek weten hoe de betrokkenen in 
de dorpen de aangeboden diensten en producten ervaren, hoe bekend ze zijn, in 
welke mate er onderscheid is met andere organisaties en wat het imago van 
Doarpswurk is.  
 
Doarpswurk heeft Partoer gevraagd om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. 
Het tevredenheidsonderzoek richt zich op drie onderdelen: duurzame dorpen, 
dorpsbelangen en dorpshuizen. Wat is uw ervaring met Doarpswurk tot nu toe, maar 
ook willen we een blik in de toekomst werpen: wat wilt u in de toekomst zien? Welke 
trends ziet u voor de toekomst en hoe wilt u dat Doarpswurk hierop inspeelt? 
 
Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst en vragen u om mee te doen aan het 
onderzoek. U kunt via onderstaande link naar de vragenlijst.  
 

Tevredenheidsonderzoek Doarpswurk 
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