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1. Samenvatting 
De leefbaarheid en kwaliteit van het sociale leven in de dorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens in 

Noordoost Friesland staat onder druk. Terwijl de mienskip, de gemeenschapszin en sociale 

verbondenheid in de dorpen, juist een belangrijke waarde geeft aan het wonen in de dorpen. Dit 

artikel laat zien hoe oplossingen voor dit complexe maatschappelijke vraagstuk, de versterking van 

het sociale leven, gevonden worden middels het hanteren van een ontwerpgedreven 

innovatieproces. 

De oplossing voor het verbeteren van het sociale leven in de dorpen is de manier waarop dit gedaan 

is, het proces. Dit proces kenmerkt zich door research through co-design. In dit proces zijn de 

inwoners zelf de expert geweest in het ontwerpproces. De methodiek is getest in de praktijk. Dit 

artikel beschrijft dit proces, het unieke karakter en de resultaten ervan. Het artefact Master’s View 

Terpskip is de uitkomst van dit proces c.q. onderzoek en heeft inwoners de kans gegeven om vanuit 

nieuwe en verdiepende perspectieven naar het sociale leven in hun dorp te kijken. Dit heeft tot 

kansen voor versterking van het sociale leven in Brantgum, Foudgum en Waaxens geleid, op een 

manier zoals de inwoners dit zelf willen en kunnen. 

In de eerste fase van het onderzoek zijn inwoners in staat gesteld naar het eigen terpdorp en de 

Mienskip daarbinnen te kijken, vanuit het aanspreken van de latente kennis van mensen en 

verbindingen in de dorpen. Gedeelde waarden zijn in de eerste fase geïdentificeerd. Op basis van de 

uitkomsten in de eerste fase zijn inwoners in de tweede fase in staat gesteld om Terpskip te 

ontwerpen, welke zich richt op de gewenste situatie met betrekking tot de sociale verbondenheid in 

de dorpen. De inwoners van het dorpencluster verlangen naar het herwaarderen van de 

ontstaansgeschiedenis van de terpdorpen. Terpdorpen zijn ontstaan als plekken van veiligheid en 

geborgenheid. Een plek waar je samen kunt komen als gevaar van opkomend water of wilde dieren 

dreigt. Verblijfsplekken in plaats van doorgaansplekken, zoals ze heden ten dage geworden zijn. 

Terpskip maakt de gewenste situatie expliciet, maakt deze zichtbaar en is daarmee de springplank 

voor de inwoners van de dorpen waarmee zij invulling kunnen geven aan het gewenste sociale leven 

in Brantgum, Foudgum en Waaxens. 

Keywords: co-design, sociale verbondenheid, individualisering, waarden 

2. Introductie 
Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van het sociale leven in de dorpen Brantgum, Foudgum 

en Waaxens te versterken. Meer sociale beweging levert volgens het Kenniscentrum Sport & 

Bewegen (2021) een positieve bijdrage aan de gezondheid van mensen en stelt hen in staat om op 

waardevolle wijze wonen in hun eigen woning en woonomgeving. De leefbaarheid in dorpen staat in 

Noordoost Friesland onder druk door toenemende vergrijzing, wegtrekkende jeugd (braindrain) en 

een teruglopend zorgaanbod en onderwijs- en voorzieningenniveau. (Fries Sociaal Planbureau, 2021) 

De demografische ontwikkeling van vergrijzing in combinatie met overheidsbeleid gericht op langer 

zelfstandig thuis blijven wonen vraagt om nieuwe oplossingen hoe inwoners dit op een goede manier 

kunnen doen. Nadrukkelijk ook als men ouder wordt en een eventuele zorgvraag ontwikkelt, aldus 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Het nadenken over het toekomstige 

wonen is ingewikkeld. De toekomst bestaat immers niet, het is slechts een verbeelding en is 

gebaseerd op aannames die we daarbij hebben (Kennisland, 2022). Waarbij er opvallend genoeg 

vaak verschillen zijn tussen de toekomst die mensen verwachten en die ze zouden willen, aldus 
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Kennisland (2022). Waarom niet gaan voor een toekomst die inwoners zelf willen om zo meer 

waarde te geven aan deze te ontwerpen toekomst van het wonen in de dorpen? 

In Brantgum, Foudgum en Waaxens wordt door de inwoners een verminderde kwaliteit van het 

sociale leven ervaren. Men kent de mede-inwoners minder goed dan in het verleden. Het gevoel van 

geborgenheid en veiligheid staat onder druk, het sociale vangnet in de dorpen wordt als brozer 

ervaren dan in de afgelopen decennia. (inwoners, persoonlijke communicatie, 23 maart 2022)  

Dit onderzoek door middel van co-design publiceert de resultaten van het traject welke gericht zijn 

geweest op het creëren van waarde in een door de bewoners gewenste versterking van de kwaliteit 

van het sociale leven in de dorpen. Supporting theory van het onderzoek is dat versterking van deze 

kwaliteit inwoners in staat stelt om langer in de dorpen te kunnen blijven wonen als zij dit willen. 

(Peace, Holland & Kellaher, 2006) 

In Noordoost Friesland is volgens het Fries Sociaal Planbureau (2021) sprake van toenemende 

vergrijzing, wegtrekkende jeugd en een teruglopend zorgaanbod en onderwijs- en 

voorzieningenniveau. Kan de negatieve invloed van deze ontwikkelingen beperkt worden of zelfs 

tegengegaan worden door de versterking van de kwaliteit van het sociale leven? 

3. Problem space 
De analyse van de problem space van het onderzoek in de dorpen wordt beschreven aan de hand 

van The Iceberg Model van Goodman (2002). De door de bewoners ervaren verminderde kwaliteit 

van het sociale leven is hierin een event. Dit zijn aspecten die je ziet gebeuren in de maatschappij, die 

aan de oppervlakte zichtbaar zijn en daarmee de aanleiding vormen voor dit onderzoek. Achter deze 

events gaat een complexiteit van trends, patronen, systeemstructuren en mentale modellen schuil. 

(Goodman, 2002). Daarmee geeft de analyse van de problem space ook inzicht in de complexiteit 

(wickedness) van het probleem. Sociale vraagstukken hebben, net als dit onderzoek, vaak van nature 

in zich dat ze open, dynamisch, complex en genetwerkt zijn, daarmee wicked/complex genoemd 

worden. (Dorst, 2018) Op de volgende pagina wordt schematisch de analyse van de problem space 

gepresenteerd. 
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Model 1: Analyse problem space voor het thema langer blijven wonen in dorpen en de kwaliteit van het sociale leven 

3.1 Toelichting problem space 
Hieronder volgt een toelichting van een aantal van de in model 1 beschreven ontwikkelingen. 

Het overheidsbeleid om sterke regio's sterker te maken, zet andere regio's in Nederland op 

achterstand. Dat leidt tot regionale ongelijkheid in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en 

gezondheid, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (2016). Hierdoor zijn zogenaamde 

krimpregio’s ontstaan, waaronder in Noordoost Friesland. Het Rijk voerde dit beleid in de 

veronderstelling dat het verder benutten van sterktes van regio automatisch zou leiden tot meer 

welvaart in andere regio’s, echter is gebleken dat dit juist de verschillen tussen regio’s heeft 

versterkt, er daarmee sprake is van een versterkende feedback loop met onbedoelde negatieve 

effecten. (De Monitor, 2019) 

Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, mede als gevolg van ingevoerde wetgeving. Om 

langer op een fijne manier in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen zou een oplossing kunnen 

zitten in toepassing van meer preventie en bevordering van een gezonde leefstijl, aldus Hopman-

Rock (2009). Echter door de systeemkeuze voor toepassing van risicoverevening bij zorgverzekeraars, 

die een belangrijke rol zouden kunnen hebben op het gebied van preventie, is een balancing loop 

ontstaan. (expert – naam bekend bij onderzoeker, persoonlijke communicatie, 7 maart 2022) 

Zorgverzekeraars worden financieel gecompenseerd wanneer hun verzekerden relatief veel zorg 

vragen en worden financieel gekort wanneer zij relatief weinig zorg vragen, aldus het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019). Dit met als doel dat zorgverzekeraars geen onderscheid 

maken in een keuze voor klanten op basis van bijvoorbeeld leefstijl. Er is daarmee een perverse 

prikkel in het systeem ingevoerd om preventie minder of niet toe te passen. (expert – naam bekend 

bij onderzoeker, persoonlijke communicatie, 7 maart 2022) 

Een mentaal model dat van toepassing is op dit onderzoek is de toenemende verheerlijking van het 

individu in onze huidige samenleving (Triodos Bank Nederland, 2021). Het Centraal Bureau voor de 
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Statistiek (2017) rapporteert dat individualisering van de samenleving al decennia lang ontwikkelt. 

Dit uit zich in toenemende persoonlijke keuzevrijheid. Aan de andere kant wordt gewezen op 

mogelijk verlies van sociale cohesie als gevolg van de toenemende individualisering. Dit leidt ertoe 

dat de verbondenheid met de woonomgeving ook kleiner kan worden en daarmee de kwaliteit van 

het sociale leven, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). 

3.2 Onderzoekscontext 
Als onderzoeksomgeving staat het dorpencluster Brantgum, Foudgum en Waaxens centraal. Het 

cluster ligt in de gemeente Noardeast-Fryslân, waarvan Dokkum de hoofdplaats is. In de regio 

Noordoost Friesland neemt het aantal 75-plussers met 74% toe tot 2050. Het aandeel 65-minners 

neemt met 7% af en de bevolking in zijn totale omvang krimpt. De regio staat voor een grote opgave, 

want het voorzieningenniveau staat onder druk terwijl bijvoorbeeld de verwachting is dat de 

zorgvraag de komende jaren flink toe zal nemen. (De Friesland, 2021) 

Een volgende supporting theory van het onderzoek is om de kwaliteit van het sociale leven van 

inwoners van de dorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens te versterken, ook als ze ouder worden, 

om zo (langer) mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Dit heeft een preventieve werking en 

maakt mensen minder afhankelijk van zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg. Het stelt hen 

tevens in staat om langer in hun eigen woning en/of woonomgeving te kunnen blijven wonen op een 

manier zoals zij dit willen. (Positieve Gezondheid, 2022) 

Dit ontwerpgedreven onderzoek levert een directe bijdrage aan de leefbaarheid in dorpen (SDG 11, 

duurzame steden en gemeenschappen). Supporting theory van het onderzoek is dat een leefbaar 

dorp, met daarbij sociale ontmoetingskansen, verbondenheid met de buurt en een ondersteunend 

buurtnetwerk voorspellers zijn van de levenskwaliteit en de tevredenheid van mensen. (Delmelle, 

Haslauer & Prinz, 2013) 

De feedback loop waar dit onderzoek zich op richt is de individualisering van onze maatschappij en 

het gevolg dat dit heeft op de kwaliteit van het sociale leven in dorpen. (Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2017) 

Het betreft een multidisciplinair onderzoek, omdat deze een vraagstuk en ambitie behandelt waar 

verschillende stakeholders in de dorpen een rol bij spelen en invloed op hebben. Denk naast de 

inwoners zelf aan mantelzorgers, familie van inwoners, lokale verenigingen, de gemeente (vanuit 

verschillende domeinen), de provincie, zorg- en welzijnsorganisaties en (lokale) ondernemers. 

3.3 Working theory 
De uitkomst van dit onderzoek is het artefact Master’s View Terpskip. Dit staat symbool voor het 

proces dat ten grondslag ligt aan het onderzoek. Terpskip is een verbastering van het Friese mienskip 

(gemeenschapszin) naar het dorpsniveau van het dorpencluster Brantgum, Foudgum en Waaxens. 

Master’s View verwijst naar de View-master, welke symbool staat voor het met nieuw en verdiepend 

perspectief kunnen kijken naar het sociale leven. 

Op dit moment zien de inwoners kleine, vaak oppervlakkige en solitaire stukjes van de sociale 

verbondenheid in de dorpen. Terpskip stelt inwoners in staat om vanuit latente kennis en 

verbindingen met nieuw en verdiepend perspectief naar de sociale verbondenheid in de dorpen te 

laten kijken, samen met mede-inwoners. Dat geeft het de kans de kwaliteit van het sociale leven met 

elkaar te verbeteren, op een manier zoals de inwoners dat zelf willen. 
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Model 2: Dorst design reasoning equations (2011) 

Het ontwerponderzoek richt zich op open problem solving, zie bovenstaand model van Dorst (2011). 

De gewenste uitkomst is bekend, de versterking van het sociale leven. Om tot een innovatief artefact 

te kunnen komen voor de complexe uitdaging is het wat en de hoe van de ontwerpuitdaging 

onbekend, passend bij ontwerpgedreven onderzoek. 

4. Methodologie 

4.1 Ontwerponderzoek 
Ontwerponderzoek karakteriseert zich doordat er altijd sprake is van zowel een praktijk- als een 

theoriestroom (kennisstroom). Het onderzoek in Brantgum, Foudgum en Waaxens richt zich op 

praktijkverbetering, maar zal tegelijkertijd een bijdrage leveren aan groei van kennis, door 

prototypes in te praktijk te testen en evalueren. En bovenal door de opgedane kennis beschikbaar te 

stellen en te delen. Het ontwerpen, testen en evalueren kent een iteratief karakter. Van fase naar 

fase wordt data geëvalueerd (data output) en deze analyse leidt tot de data input voor de volgende 

ontwerpfase. 

Naast het ontwerpen en testen van prototypes en het verwerken van opgedane kennis via die 

praktijklijn voorziet de knowledge base in theorieën, methodes en kennis waarop dit onderzoek 

leunt. De interactie tussen deze praktijk- en kennisstroom is typerend voor ontwerpend onderzoek. 

Onderstaande design funnel van Kuipers (2019) is de leidraad voor het uitvoeren van dit ontwerpend 

onderzoek. Gefaseerd zijn in de design space (ontwerpruimte) stappen gezet om van het design-in-

the-small naar een design-in-the-large te werken. Waarbij Brantgum, Foudgum en Waaxens het 

onderzoeksgebied in-the-small is en waarbij het artefact Terpskip voor impact op andere plekken en 

regio’s, daarmee in het bredere sociale systeem, kan zorgen (design-in-the-large). 

 

Model 3: Layers in serious media design & design research framework (Kuipers, 2019) 
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4.2 Methodiek 
De uitwerking van het ontwerp onderzoek in de design space gebeurt aan de hand van de methode 

als getoond in model 4. Dit onderzoek is in eerste instantie een design-in-the-small gericht op de 

dorpen Brantgum, Foudgum en Waaxens. Na twee iteraties (het testen van een alpha en 1.0 versie 

van het artefact) is de beta versie ontwikkeld. Deze is volwassen genoeg om te laten zien hoe deze 

geïntegreerd kan worden in het systeem waar het artefact voor ontwikkeld is. 

 
Model 4: Design-in-the small en design-in-the-large. (Klabbers, 2006) 
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5. Resultaten 
Aan de hand van gepresenteerde methode is het onderzoek in verschillende fasen uitgevoerd, met in 

dit hoofdstuk aandacht voor de defining moments van het onderzoek. Van fase naar fase zijn de 

uitkomsten geanalyseerd en deze vormen de input voor een volgende fase, met daarbij passende 

methoden en inhoud. Onderstaande resultaten beschrijven de data input, toegepaste methode in de 

betreffende fase en data output. 

5.1: Fase 1 - artefact alpha 
 
Proces 

Artefact alpha richt zich op een kennismaking met inwoners uit Brantgum, Foudgum en Waaxens. 

Om op het niveau van waarden de inwoners en de dorpen te leren kennen (Dorst, 2021). Het artefact 

is opgesteld in de vorm van een conversation piece en is getest in een eerste kennismaking met 

participanten. De inzet van de conversation piece werkt als trigger om een dialoog te starten over 

complexe uitdagingen in de maatschappij en die ons dagelijks leven (kunnen) beïnvloeden. De 

conversation piece kan daarbij provocerend werken en roept emotie op, waarmee latente en 

intuïtieve (lacit) kennis naar voren komt in het gesprek. Dit type kennis blijft vaak juist onder het 

oppervlakte. (Sanders & Stappers, 2013) 

Op basis van deze kennisstroom is in de praktijkstroom in fase 1 van het onderzoek aan de 

participanten gevraagd om hun eigen gemeentevlag en -wimpel te ontwerpen. Om op die manier in 

gesprek te raken over wat de inwoners 

trots maakt aan het wonen in de dorpen 

en wat dit wonen typeert. Maar ook waar 

ze zich zorgen over maken en wat er voor 

nodig is om het wonen in de dorpen ook 

in de komende decennia fijn te kunnen 

blijven doen, met daarbij ruimte om te 

dromen.  

Artefact alpha is door bewoners 

ontworpen op basis van de inzet van de 

conversation piece en geeft inzicht in de 

behoeften van inwoners. Het stelt de 

onderzoeker in staat de behoeften te 

kunnen beoordelen en de 

onderzoekscontext te analyseren, 

conform de design funnel van Kuipers 

(2019).  

 

 

     

     

      Afbeelding 1: conversation piece fase 1 
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Resultaten 

Op woensdag 23 maart 2022 vond in het dorpshuis De 

Terpring in Brantgum de iteratie plaats met 5 bewoners 

uit de dorpen.  

Afbeelding 3 toont de uitkomsten van de iteratie. 

Tevens werd een gesprek gevoerd, waar een 

gespreksverslag van is opgemaakt. Het resultaat van de 

iteratie is dat het landschappelijk wonen typerend is 

voor de dorpen. Ook de historie van de (terp)dorpen en 

het behoud en versterking daarvan wordt als waardevol 

     Afbeelding 2: inzet conversation piece in dorpshuis De Terpring, Brantgum 

gezien en maakt inwoners 

trots. Bovenal is het resultaat 

van de iteratie dat de sociale 

verbondenheid en 

gemeenschapszin wordt 

gezien als kenmerkend voor 

de dorpen. Maar dat dit onder 

druk staat. Dit is in de corona 

periode extra versterkt. Ook 

de komst van nieuwe 

inwoners draagt daaraan bij, 

aldus de inwoners. Niet 

iedereen kent elkaar en het 

sociale vangnet wordt als 

steeds brozer wordend 

ervaren. Men kent 

bijvoorbeeld alleen de over 

het algemeen vaste club 

mensen die deelnemen aan 

bepaalde activiteiten. 

(inwoners, persoonlijke 

communicatie, 23 maart 2022) 

 

 

   Afbeelding 3: Resultaten artefact alpha, ontwerp gemeentevlag en -wimpel 
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5.2: Fase 2 – artefact versie 1.0 
 
Data input 

De output vanuit de praktijkstroom uit fase 1 is input geweest voor versie 1.0 van het artefact. Kern 

van de uitkomsten in fase 1 is dat de sociale verbondenheid in de dorpen minder wordt en dat er 

twijfel ontstaat onder bewoners of zij nog een beroep kunnen doen op mededorpsbewoners in het 

geval van (hulp)vragen. Het vangnet in de dorpen wordt als steeds brozer ervaren, terwijl juist de 

sociale verbondenheid als belangrijke waarde geeft aan het wonen in de dorpen.  

Proces 

Om in fase 2 tot artefact versie 1.0 te komen is gekozen dit te doen door middel van research 

through co-design. Typerend voor co-design is dat inwoners zelf de experts zijn over hoe zij, in dit 

geval, zelf hun sociale leven vorm willen en kunnen geven. (Sanders & Stappers, 2013) Deze methode 

past daarmee bij de human-centered benadering van het uitvoeren van ontwerpgedreven 

onderzoek. 

In deze fase richt het onderzoek zich deels op de problem space en deels op de solution space. De 

focus ligt, in tegenstelling tot de eerste fase, op het ontwerpen van de gewenste toekomst, daarmee 

het ontwerpen van oplossingsrichtingen. Co-design is een werkwijze waarbij mensen samenwerken 

en hun kennis en vaardigheden aan elkaar verbinden in het ontwerp. Co-design levert nieuwe kennis 

op omdat mensen gezamenlijk en in onderhandeling met elkaar experimenteren met nieuwe ideeën 

en deze ontwikkelen. Deze manier van ontwerpen past bij complexe sociale vraagstukken waar niet 

één persoon de kennis en vaardigheden heeft om een uitdaging te begrijpen en op te lossen, maar 

waar verschillende invalshoeken en samenwerking nodig is om mensen controle te laten pakken over 

hun leven en leefomgeving. (Zamenopoulos & Alexiou, 2018) 

Tijdens de ontwerpsessie, in het gesprek met de deelnemende inwoners, is why-how laddering 

toegepast om tot de kern van uitspraken te komen, daarmee ook de waarden te kunnen 

identificeren achter deze uitspraken. (LUMA Institute, 2021) 
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Resultaten 

Aan de hand van de methode van Sanders & 

Stappers (2013) is de werkwijze ontwikkelt voor een 

ontwerpsessie met inwoners van Brantgum, 

Foudgum en Waaxens op 22 april 2022. Hieraan 

deden inwoners mee met verschillende 

achtergronden en leeftijden. Het gezelschap was 

eensgezind over dat men graag langer wil blijven 

wonen in de dorpen en denkt ook dat men daar 

gelukkig oud kan worden. Wel zijn er (opnieuw) 

zorgen uitgesproken over het nabuurschap, de 

mienskip, in de dorpen. Al jarenlang ziet men 

teruggang in de verbondenheid tussen bewoners. 

Het werd aan tafel omschreven als ‘ik ken niet eens 

meer iedereen die ik tegenkom in de dorpen’. Ook 

een verminderd aantal sociale ontmoetingskansen 

wordt gezien en als zorgelijk ervaren. (inwoners, 

persoonlijke communicatie, 22 april 2022) 

Afbeelding 4: Data output fase 2 

De bewoners willen graag naar elkaar om kunnen zien als het nodig is, omschrijven dat als 

nabuurschap, en zien als belangrijke eerste stap om de design gap (van huidige naar gewenste 

situatie) invulling te geven dat men elkaar beter wil leren kennen. Dit wil men doen door het 

gezamenlijk organiseren van activiteiten. Activiteiten waarbij culture, sociale en economische doelen 

samen komen. 

Denkend aan oplossingsrichtingen pleitte X – naam bekend bij onderzoeker, inwoner van Brantgum, 

voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een 30-kilometer zone in 

Brantgum. Het is een defining moment in het onderzoek gebleken. Wat X – naam bekend bij 

onderzoeker, ten diepste wilde zeggen, en wat naar voren kwam door toepassing van de why-how 

laddering, is dat Brantgum wat haar betreft een plek is om letterlijk te vertragen en om te kunnen 

verpozen. Het is nu voor mensen vaak vooral een doorgangsroute naar Holwerd en de boot naar 

Ameland, maar het heeft zoveel te bieden op het gebied van cultuurhistorie en gezelligheid. 

Hierover was vrijwel onmiddellijk overeenstemming tussen de bewoners tijdens de ontwerpsessie, 

gemeenschappelijke wensen waren gevonden. Een ontwerpvraag ontstond tijdens het gesprek: op 

welke manier kunnen we ervoor zorgen dat men hier automatisch langzamer gaat rijden? Het 

antwoord van de inwoners was niet om 30-kilometer borden te plaatsen, maar om activiteiten in de 

dorpen te organiseren die waardevol zijn voor de inwoners en die ook aantrekkelijk kunnen zijn voor 

langsrijdend verkeer, daarmee ook economische activiteiten te kunnen bevorderen. Er ontstond een 

reframe (Dorst, 2011) van de dorpen tijdens de ontwerpsessie. Hoe kunnen deze dorpen, van 

oorsprong terpdorpen, weer de veilige en geborgen plek zijn voor inwoners van de terp en 

daaromheen? Zoals dit het ook was in tijden dat de terpen zijn ontstaan en bescherming boden 

tegen opkomend water en wilde dieren. 

Heden ten dage lijkt opkomend water geen directe bedreiging. Echter worden de individualisering, 

braindrain, dubbele vergrijzing en de sociaal-economische verschillen in relatie tot andere delen van 

Nederland als gevaren ervaren die men te lijf wil gaan. En waarvoor men het terpdorp de veilige en 
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geborgen plek wil laten zijn die men in het verleden ook zocht in het terpdorp. (inwoners, 

persoonlijke communicatie, 22 april 2022) 

Na deze iteratie met participanten uit de dorpen 

volgt weer een bijdrage vanuit de 

theoriestroom, in de vorm van een best practice, 

een voorbeeldproject. In het kader van het 

onderzoek is een bijeenkomst van het 

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland bezocht 

in de Theaterkerk van Nes. Waarbij de huidige 

eigenaren een voormalige kerk hebben 

getransformeerd tot een centrum voor kunst en 

cultuur, waarbij ze handelen volgens de 

uitgangspunten op het gebied van shared value, 

als beschreven door Porter (2011). Het vormt 

een inspirerend voorbeeld van hoe je vanuit 

bewonersinitiatieven de leefbaarheid en 

kwaliteit van het sociale leven in dorpen kunt 

verbeteren. Veel jongeren uit het dorp hebben 

bijvoorbeeld een werkplek in het theater. Ook 

ervaart men dat een groter deel van de jongeren 

dan elders na hun school- en studietijd terug wil 

keren naar het dorp om te wonen, zou het één 

met het ander te maken kunnen hebben? (Anke 

Bijlsma, presentatie, 7 april 2022)  
           Afbeelding 5: Theaterkerk van Nes 

5.3: Fase 3 – artefact beta versie 
 
Data input 

De uitkomsten van de ontwerpsessie in fase 2 heeft geleid tot het ontwerp van de beta versie van  

Afbeelding 6: Voor- en bovenaanzicht van artefact Terpskip 
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het artefact. Het is een verbeelding van alle gedane uitspraken, wensen en behoeften van inwoners 

in de vorm van een schets van het gewenste sociale leven in Brantgum, Foudgum en Waaxens en 

heet Terpskip. De schets is de uitkomst van het ontwerpproces dat de betrokken bewoners in twee 

fasen hebben doorlopen en heeft onderliggende waarden, behoeften en wensen boven het 

oppervlakte gehaald. Hiermee zijn deze waarden van individuele bewoners inzetbaar geworden voor 

verbetering van de leefbaarheid in Brantgum, Foudgum en Waaxens. De diepste wens van bewoners 

is dat men elkaar meer en beter kan leren kennen, zodat men er ook voor elkaar kan zijn als het 

nodig is (nabuurschap). Waarbij de terpdorpen een herwaardering krijgen, passend bij de 

cultuurhistorische identiteit van de dorpen. Dit wil men doen door de landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van de dorpen te benutten bij het organiseren van activiteiten. 

Activiteiten met culturele, sociale en economische waarde. Daarmee conform het uitgangspunt van 

shared value (Porter, 2011). 

Proces 
 
De schets van het sociale leven in Brantgum, Foudgum en Waaxens is getest als artefact op een 
bijeenkomst met 41 inwoners op vrijdag 13 mei 2022 in Dorpshuis De Terpring in Brantgum. Het doel 
van de test in Brantgum was of de inwoners 
zich herkenden in Terpskip, welk gevoel dit 
deed oproepen en of dit aansloot bij voor 
hen belangrijke waarden. Dit hebben zij 
gedaan aan de hand van een empathy map 
(Ideo, 2018). Met deze werkwijze worden de 
kansen vergroot voor opname van Terpskip 
in een bredere sociale omgeving in de 
dorpen en kunnen de onderzoeksresultaten 
een springplank vormen voor een grotere 
groep inwoners die zich kunnen verbinden 
aan de implementatie van het gewenste 
sociale leven, aan de implementatie van 
Terpskip. 
     
             Afbeelding 7: Terpskip in ‘De Terpring’ in Brantgum 

 
Terpskip is ook getest op het Master Event van 
NHLStenden op 16 mei 2022. Bij dit evenement 
is Terpskip, de schets van het sociale leven, 
ingezet als conversation piece met als doel om 
de navolgbaarheid van het ontwerpproces te 
testen. 
 
 
 
 
 
 
                  Afbeelding 8: Terpskip tijdens het Master Event 
 
 
 

 



14 
 

  

Wetenschappelijk artikel – mei 2022 - MDDI - Wouter van de Kolk  

 

Resultaten 
 
Terpskip spreekt aan in de dorpen. Verschillende inwoners die actief hebben deelgenomen aan de 
ontwerpsessies zeggen het waardevol te hebben gevonden om de kans te hebben gekregen ‘uit de 
eigen koker’ te zijn gekomen, om zo tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen te komen. 
(inwoners, persoonlijke communicatie, 13 mei 2022) 
 
Inwoners herkennen de uitdagingen van wegtrekkende jeugd, een afnemend voorzieningenniveau en 
de toenemende vergrijzing. Ook de behoefte aan een versterking van de kwaliteit van het sociale 
leven wordt breed gedeeld. Het organiseren van de oplossingsrichting door het organiseren van 
activiteiten die verbonden zijn aan sociale, culturele en economische waarden (Porter, 2011) wordt 
onderschreven. Als kanttekening hierbij geven meerdere inwoners aan dat mensen vaak aangeven 
dat ze in eerste instantie de wil uitspreken om mee te doen met het organiseren van activiteiten 
en/of er aan deel te nemen, maar dat de praktijk vaak weerbarstig is. (inwoners, persoonlijke 
communicatie, 13 mei 2022) 
 
Door als inwoners van het dorp te kiezen om het proces Master’s View Terpskip met elkaar te 
doorlopen ontstaat het fundament om het sociale leven verder op door te kunnen ontwikkelen. Op 
een manier waarbij inwoners daadwerkelijk met elkaar in actie kunnen komen, omdat ze vanuit 
gedeelde waarden en begrip voor elkaar activiteiten willen ontplooien. Eén van de deelnemende 
inwoners aan de ontwerpsessie in fase 2, bewoner X – naam bekend bij onderzoeker, sprak over een 
garagewinkel die ze gestart is in Brantgum, vooral met als doel om een ontmoetingsplek in het dorp 
te creëren. Ook wil ze vanuit het doorlopen van het Master’s View Terpskip proces met mede-
inwoners aan de slag om een kunst- en cultuurroute door de dorpen te organiseren, mede om de 
prachtige kerk op de terp aan de mensen te tonen. (inwoners, persoonlijke communicatie, 13 mei 
2022) 
 
Op het Master Event op 16 mei 2022 bleek dat Terpskip als waardevol gezien wordt voor de 
inwoners van Brantgum, Foudgum en Waaxens. Daarnaast werden vragen gesteld over het gebruik 
van de onderzoeksresultaten en de mogelijke toepassing van het proces in andere dorpen, daarmee 
dus ook op een breder niveau in de systeemwereld. Een laatste iteratie op basis van de ontvangen 
feedback en vragen is gemaakt door een geschikte metafoor in te zetten om het proces als artefact 
te duiden. 
 
Het artefact is een handleiding van het proces Master’s View Terpskip en wordt op de volgende 
pagina gepresenteerd. Dit proces is als design-in-the-small doorlopen in Brantgum, Foudgum en 
Waaxens, maar op deze manier toepasbaar gemaakt voor andere plekken en heeft als doel om met 
inwoners, vanuit gedeelde waarden, de kwaliteit van het sociale leven te versterken. Waarbij 
inwoners de kans krijgen om gezamenlijk tot ontwikkeling van een huidige naar een gewenste 
situatie te komen op het gebied van het sociale leven in terpdorpen. 
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Afbeelding 9: Handleiding Master’s View Terpskip 

6. Conclusie 
De handleiding Master’s View Terpskip is het artefact van dit onderzoek en beschrijft het proces, als 

de uitkomst van dit ontwerpgedreven onderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van de design funnel 

van Kuipers (2019).  

Het doorlopen van het proces Master’s View Terpskip geeft inwoners van Brantgum, Foudgum en 

Waaxens de kans om het sociale leven in de dorpen te versterken omdat het proces hen in staat 

heeft gesteld vanuit gedeelde waarden met elkaar gewenste oplossingsrichtingen vast te stellen en 

zichtbaar te maken. Bewoners hebben zelf het gewenste sociale leven ontworpen door als experts 

van hun eigen ervaring onderdeel te zijn geweest in het onderzoek. (Zamenopoulos & Alexiou, 2018) 

Daarbij is de inzet van methodieken gekozen die de latente en intuïtieve (lacit) kennis van inwoners 

aanspreken. (Sanders & Stappers, 2013) 

Het doorlopen van het proces Master’s View Terpskip geeft inwoners de kans om het tij (van het 

huidige opkomend water, de huidige gevaren) te keren. Het stelt inwoners in staat om vernieuwend, 

vanuit meerdere beelden en met verdiepend perspectief, naar hun eigen werkelijkheid te kijken. Om 

vanuit het zichtbaar maken daarvan gezamenlijk tot nieuwe oplossingsrichtingen te kunnen komen. 

Inwoners van het dorpencluster Brantgum, Foudgum en Waaxens willen een herwaardering van de 

dorpen realiseren. Van dorpen waar je (hard) doorheen rijd op weg naar de boot naar Ameland naar 

een veilige haven die staat voor veiligheid, ontmoeting en geborgenheid. Een plek waar je naar toe 

kunt om de gevaren van heden ten dage te ontvluchten en te doorstaan.  

Het onderzoek en de verschillende interventies hebben zich afgespeeld op de feedback loop van de 

individualiserende samenleving en de daarmee samenhangende vermindering van de kwaliteit van 
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het sociale leven in dorpen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017). Het proces Master’s View 

Terpskip intervenieert daarop vanuit een nadrukkelijke wens van inwoners naar meer sociale 

verbondenheid met elkaar, maar wel met als startpunt de individuele waarden en wensen van 

inwoners. Deze zijn in het proces vertaald naar gedeelde waarden, waar mensen zich vanuit 

individuele waarden aan hebben kunnen verbinden. 

7. Discussie 
Het uitgevoerde ontwerpgedreven onderzoek draagt een human-centered benadering in zich. 

Bewoners zijn de experts van hun eigen woonomgeving en zijn daarmee in staat deze zelf te 

ontwerpen. Er zijn veel andere stakeholders en organisaties die belangen vertegenwoordigen in de 

dorpen. Deze onderschrijven vanuit verschillende invalshoeken het belang van de versterking van 

leefbaarheid en kwaliteit van het sociale leven in dorpen. In het geval van het organiseren van 

(nieuwe) culturele, sociale en/of economische activiteiten in de dorpen zullen de systeem- en 

leefwereld elkaar (soms) willen en moeten vinden. Hier is gedurende het onderzoek aandacht voor 

geweest, door o.a. in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van gemeenten, het Fries Sociaal 

Planbureau en Doarpswurk. Een overweging in het kader van value opportunities is om de verbinding 

tussen inwoners en andere stakeholders te laten begeleiden door bijvoorbeeld Doarpswurk. Het 

artefact is opgeleverd aan inwoners en stichting Doarpswurk, met als doel de transfer naar een 

vervolg te borgen. Om het gewenste sociale leven verder invulling te geven, verder te verrijken in 

een continu proces. Het vergroot de kansen om van de huidige ideeën en dromen van bewoners tot 

duurzame realisatie van activiteiten en initiatieven te komen, mede omdat de werkwijze van 

ondersteunende organisaties als Doarspwurk verrijkt kan worden met de toegepaste methoden uit 

dit onderzoek, gericht op co-design. 

In de samenwerking tussen inwoners en andere organisaties en stakeholders liggen uitdagingen. 

Kunneman & Brinkman (2009) identificeren een kloof. Zij noemen de tegenstelling tussen 

managers/beleidsmakers en professionals/inwoners ook wel de logica van lantaarnpalen en 

kampvuren. Kunneman: De lantaarnpaal is gericht op maximale zichtbaarheid en controleerbaarheid. 

Hij maakt alles transparant, maar wat niet geobjectiveerd en gekwantificeerd kan worden, blijft in dit 

onpersoonlijke licht onzichtbaar. Daar tegenover staat de logica van de kampvuren. In het 

schemerduister, buiten de hiërarchie, stoken professionals/inwoners hun eigen kampvuren. Daar is 

ruimte voor verhalen, voor humor en voor emoties. Er is licht en schaduw, ruimte voor stilte en voor 

diepere vragen. In Brantgum, Foudgum en Waaxens worden nu verschillende kampvuren gestookt. 

Voor een duurzame samenwerking met stakeholders is het uitnodigen van hen bij de kampvuren 

nodig om de transfer te kunnen maken naar borging van het doorlopen proces en de van daaruit 

georganiseerde activiteiten in de dorpen naar de systeemwereld. 

Waar een risico ligt is dat de betrokkenen bij het organiseren van activiteiten in dorpen vaak 

inwoners zijn uit de middenklasse. Over het algemeen zijn hoogopgeleide mensen zelfredzaam, 

waarbij ze hulp inkopen wanneer dit nodig is. De middenklasse is vaker actief in verenigingen en 

dorpsraden. Zij hebben vaak de benodigde kennis en kunde om zaken voor elkaar te krijgen, met als 

risico dat ze daarin vooral voor hun eigen belangen opkomen. Daardoor kunnen de belangen van de 

middenklasse steeds sterker worden vertegenwoordigd in dorpen. Het risico is dat het verschil met 

de laag opgeleide klasse daarmee groter wordt (versterkende feedback loop). Dit fenomeen heet de 

middle class model of participation (Loveday, 2014). Hier zou sprake kunnen zijn van waarde die 

vernietigd wordt door introductie van het artefact en de latere uitwerking daarvan. Immers, de 

ervaring leert dat bij het ontplooien van initiatieven op dorpsniveau de actieve inwoners vaak 

mensen uit de middenklasse zijn. (expert – naam bekend bij onderzoeker, persoonlijke 
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communicatie, 28 februari 2022) Dit mogelijke negatieve side effect heeft in het ontwerpproces een 

rol gekregen, door nadrukkelijk bewoners deel te laten nemen met verschillende achtergronden, 

leeftijden en inkomensniveaus. Echter verdient dit risico permanente aandacht in de verdere 

transfer. 

Afrondend kan geconcludeerd worden dat op dit moment de inwoners kleine en vooral 
oppervlakkige stukjes van de sociale verbondenheid in de dorpen zien. Dit onderzoek heeft zich 
gericht op de design gap, waarbij de uitkomst is dat Master’s View Terpskip de kwaliteit van het 
sociale leven van de inwoners kan versterken omdat Master’s View Terpskip hen de keuze geeft 
vanuit nieuwe, verdiepende perspectieven en vanuit latente kennis en verbindingen naar de sociale 
verbondenheid in de dorpen te laten kijken. Het proces geeft inwoners de kans om vervolgens van de 
huidige naar de gewenste situatie te bewegen. Het artefact Master’s View Terpskip laat daarmee 
zien hoe het co-design proces tot een structurele (lees: duurzame) versterking van het sociale leven 
in dorpen kan leiden. 
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