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Voorwoord

Nieuwe Dorpen bieden de kans om het landelijk gebied te revitaliseren en te voorzien van nieuwe economische impulsen. Daarnaast
kunnen Nieuwe Dorpen de voortschrijdende homogenisering van het
Nederlandse landschap een halt toeroepen door nieuwe, streekeigen
nederzettingen te creëren met een eigen identiteit. Bovendien mag het
landelijk wonen zich het laatste decennium in een toenemende populariteit verheugen. Omdat landbouwgronden de komende jaren een
andere bestemming krijgen als gevolg van de afbouw van EU-subsidies, zou kunnen worden nagedacht hoe in deze woonbehoefte voorzien kan worden door nieuwe nederzettingen te ontwikkelen.
Het realiseren van een Nieuw Dorp is een complex geheel dat veel
vragen oproept in het werkveld. Twee van deze vragen liggen ten
grondslag aan dit essay. De eerste is hoe de sociale dimensie in beeld
te brengen. Welke aspecten en onderwerpen maken daar nu deel van
uit? In het antwoord op deze vraag wordt in dit essay gebroken met de
gedachte dat de sociale dimensie tot de uitsluitende opdracht behoort
van de sociale sector. De sociale, fysieke én economische sectoren
dragen in even belangrijke mate bij aan het oplossen van sociale vraagstukken.
De tweede vraag is hoe initiatieven in beeld te brengen die op een
geheel nieuwe wijze inhoud geven aan de sociale dimensie. Anders
geformuleerd: welke van de huidige projecten en initiatieven zijn in
sociaal opzicht baanbrekend? Dit heeft een longlist van 21 projecten
opgeleverd, waarvan een groot aantal het stempel “excellent” verdient.
In dit essay worden vier praktijkvoorbeelden nader voor het voetlicht
gebracht.

6

Dit essay is geschreven met een ideaaltypische lezer voor ogen, namelijk de “wethouder die sociale topkwaliteit wil”. Onze denkbeeldige
wethouder is niet altijd een “echte wethouder”, maar kan ook iemand
uit het bedrijfsleven zijn, of een persoon die werkzaam is bij een maatschappelijke organisatie. Hij “staat voor” al die personen die de wil,
durf en bereidheid hebben om vrij, los van bestaande regels en verbodsbepalingen, na te denken over een sociaal, vitaal platteland. Hem of
haar bedienen we aan het einde van dit essay met vijftien praktische
wenken.
Tot slot: de vele interessante projecten die we op het spoor zijn gekomen, hebben niet alleen duidelijk gemaakt dat de sociale innovatiekracht op het platteland heel verschillende gedaanten kan aannemen,
maar ook dat hét platteland en dé juiste oplossing niet bestaan. Daarvoor verschillen plattelandsgebieden van Nederland te veel van elkaar.
Dr. G. Vos
Directeur InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
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Samenvatting

Dit essay vormt een uitwerking van het sociale perspectief op Nieuwe
Dorpen. Het essay is geschreven met één doelgroep voor ogen: de
groep mensen die in zijn plattelandssamenleving op sociaal gebied
voor goud wil gaan. De groep die zich niet door de regels en beperkingen van het hier en nu laat beperken, maar op een vrije en onbevangen manier durft na te denken over het aanpakken van sociale
vraagstukken. Want juist op sociaal gebied is er vaak nog een wereld
te winnen. De persoon die op sociaal gebied tot het uiterste wil gaan,
kan een wethouder zijn, maar ook iemand uit het bedrijfsleven of een
maatschappelijke organisatie (school, zorginstelling of woningcorporatie). Toch richten we ons met dit essay tot “de wethouder die sociale
topkwaliteit wil”. Deze ﬁguur fungeert in dit essay als symbool voor
alle personen die vrij en onbevangen durven na te denken over het
realiseren van een plattelandssamenleving van hoge sociale kwaliteit.
Als het aan hen lag: topkwaliteit. De in dit essay geformuleerde bouwstenen, aanknopingspunten en wenken zijn aan hen geadresseerd.
Het essay beoogt niet alleen om te laten zien hoe het landelijk gebied
er in sociaal opzicht voor staat, maar biedt ook een doorkijk naar de
toekomst in het licht van het concept Nieuwe Dorpen. Daartoe is heel
precies in beeld gebracht welke sociale kwesties zich op het platteland
voordoen en welke oplossingen daarvoor worden aangewend. We hebben een viertal aansprekende voorbeelden van sociale innovaties op
het platteland dieper uitgewerkt. Op grond daarvan reiken we, ter
afsluiting, een aantal bouwstenen aan. Niet alleen voor de ontwikkeling van Nieuwe Dorpen, maar evengoed voor de vernieuwing van
bestaande dorpen.
Het landelijk gebied is volop in beweging. De agrarische sector boet
aan kracht in door processen van schaalvergroting en het wegvallen
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van EU-gelden. Daarnaast verschraalt in veel dorpen het voorzieningenniveau, treedt de vergrijzing in en trekt de jeugd weg. Tegelijkertijd is een herwaardering van het landelijk wonen zichtbaar en raken
dorpse woonmilieus in trek bij stedelingen. Deze ontwikkelingen
laten zich samenvatten in vier clusters: 1) sociaal-economische achterstanden, 2) ontoereikende speciﬁeke huisvesting, zorg en voorzieningen voor ouderen, 3) gebrekkige cohesie en leefbaarheid, en 4) problemen door en bij jeugdigen. Het zijn ontwikkelingen die de gemiddelde wethouder uit een Nederlandse plattelandsgemeente ongetwijfeld
zal herkennen. In paragraaf 2 hebben we de centrale uitdagingen
van het platteland anno 2005 dan ook beschreven onder de noemer
‘twaalf kopzorgen van de wethouder’. Ze lopen uiteen van de behoefte
aan nieuwe economische dragers en een passende woningvoorraad voor
starters en ﬁnishers, tot de vraag hoe de lokale civil society zich kan
vernieuwen, hoe de maatschappelijke kansen van jongeren kunnen
worden vergroot, de verkeersveiligheid verbeterd en de sociale cohesie
kan worden vastgehouden.
De sociale problematiek waarmee de wethouder wordt geconfronteerd,
is niet nieuw. Veel van de gekozen oplossingen evenmin. Al in de jaren
zestig werd gesproken van het verbeteren van ‘de sociale infrastructuur’. Het is nog steeds een veelgebruikte oplossing, hoewel het accent
tegenwoordig steeds meer ligt op service, zorg aan huis en mobiele
dienstverlening. De sociale stoﬀering groeit dus met haar tijd mee.
Een tweede oplossing die telkens terugkeert, is het streven naar een
integrale aanpak van sociale problematiek. Halverwege de jaren zestig
verschenen al pleidooien voor ‘een integrale benadering waarbij de
verschillende middelen worden gebruikt en gecoördineerd ten behoeve
van een gemeenschappelijk doel’. Sinds de jaren negentig is er sprake
van hernieuwde aandacht voor dat integrale perspectief, vanuit het
idee dat de sociale pijler te veel losstaat van de fysieke en economische
pijlers. Hoewel integraliteit door velen met de mond wordt beleden,
komt ze in de praktijk moeizaam van de grond.
Het vertrekpunt van dit essay is dan ook dat het sociale perspectief
breder is dan veelal wordt verondersteld en gehanteerd. Dat hebben we
in paragraaf 5 uitgewerkt aan de hand van een bloemdiagram, waarin
het sociale perspectief uiteenvalt in een negental aandachtsvelden:
zorg, welzijn, onderwijs en buitenschoolse opvang, veiligheid, cultuur,
lokale economie, wonen, publieke ruimte en bewoners onderling. Aan
de hand van de negen aandachtsvelden laten we zien hoe sterk het
sociale verweven is met economische en fysieke ingrepen. De negen
aandachtsvelden worden elk kort toegelicht. Die toelichting wordt
telkens afgesloten met enkele concrete punten van aandacht. Ze zijn
bestemd voor de wethouder van een plattelandsgemeente, maar ook
voor iedereen die nadenkt over de ontwikkeling van Nieuwe Dorpen
of de vernieuwing van bestaande dorpen.
De kracht van innovaties in het sociale perspectief, zo laten we zien
in paragraaf 6 en 7, ligt dan ook eerst en vooral in het creëren van
dwarsverbanden tussen deze aandachtsvelden. Op basis van vier praktijkvoorbeelden laten we zien dat de kunst van het verbinden de motor
is achter systeeminnovaties in het sociale perspectief. In een Fries dorp
weet men de dorpssupermarkt in stand te houden door verstandelijk

gehandicapten in de winkel te laten werken. De gehandicapten verblijven niet meer in een intramurale instelling, maar staan midden in
de samenleving. Het voorbeeld laat zien dat klassieke tegenstellingen
overbrugd kunnen worden. Het overbruggen van tegenstellingen door
nieuwe verbindingen te leggen, benoemen we dan ook als het eerste
kenmerk van systeeminnovaties in het sociale perspectief. Het tweede
kenmerk van systeeminnovaties heeft – vanzelfsprekend – te maken
met integraliteit. De supermarkt Attent in Oldeberkoop (Friesland)
laat bijvoorbeeld zien dat sociale en economische doelen juist een meerwaarde hebben voor elkaar, want de supermarkt kan blijven bestaan
dankzij het aanwenden van zorggelden.
Deze sociale innovaties op het platteland lijken in eerste instantie wellicht niet heel spectaculair. Maar wij betogen dat juist de subtiliteit en
vindingrijkheid van deze initiatieven het verschil maken. De kleine
stap is – op de schaal van de lokale gemeenschap en in de leefwereld
van de plattelander – zeer ingrijpend en betekenisvol. De lokale
wethouder dient oog te hebben voor deze verstrekkendheid van de
kleine stap. Daartoe bieden wij hem in de slotparagraaf een vijftiental
aanknopingspunten. Het zijn concrete toepasbare wenken, die benut
kunnen worden om de sociale vitaliteit van het landelijk gebied te versterken.
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1
Inleiding. De
vindingrijkheid van het
platteland

In de winkel van Sinkel
Is alles te koop
Hoeden en petten
En dames corsetten
Drop om te snoepen
En pillen om te poepen
Fragment uit een Oudhollands liedje
‘Een vroegere eigenaar van het café, Jan Kort, was naast caféhouder
tevens boer, petroleumloper, boderijder én brugwachter. Het beroep
van tapper/brugwachter was een gebruikelijke combinatie.’
In: Nina van den Broek, Kom, vul de glazen. Oude plattelandscafés in
Groningen (2003).
‘Bretagne was gespecialiseerd in dit soort winkel-van-sinkels waar de
echtparen hun talenten bundelen zoals iemand graag van meer markten
thuis is in de hoop op een meer dan gemiddeld resultaat. Sommigen
waren werkelijk duivelkunstenaars: ‘s morgens tuinders, ‘s middags
kappers, en ‘s avonds verzekeringsagenten. Het dranklokaal was de
onmisbare nevenactiviteit.’ In: Jean Rouaud, De velden van eer (1991).
‘De tweede weg [het brengen van de voorzieningen bij de bevolking]
wordt reeds vaak gevolgd. De motorisering van de middenstand is in
zekere zin een terugkeer naar de oude situatie ten plattelande, vóór de
tijd der kleine dorpswinkel de periode der reizende venters en marskramers. Het mobiel maken van voorzieningen is echter ook op ander
gebied mogelijk en wordt reeds beproefd: de ‘zitdagen’ van dienstverlenende functionarissen als opticien, Kruiszuster en tandarts, rondreizende bibliotheken en spaarbank-agenstschappen.’
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In: J.A.A. van Doorn, De sociale levensvatbaarheid van de kleine plattelandskern (1961).
‘Winkels sluiten de deuren, postkantoren en banken verdwijnen en
zorgvoorzieningen verplaatsen zich naar de steden, met andere woorden het voorzieningenniveau in de kleine kernen daalt. Het Kulturhus
kan hier een antwoord op zijn. Verschillende instellingen vinden hun
plek onder één dak en bundelen de krachten om het platteland leefbaar te houden.’
Bron: Informatiefolder Projectbureau Kulturhus.
‘ServiceWinkel is een initiatief van Rabobank, Tempo-Team, TPG
Post en Essent. Doelstelling is om gezamenlijk onder één dak diensten
aan te (blijven) stellen, daar waar dat afzonderlijk van elkaar niet rendabel zou zijn. De eerste ServiceWinkels zijn geopend in Epen (2003)
en Parkstad (2004).’ Bron: Informatiemateriaal IBC Group.
Deze paragraaf zijn we begonnen met een kleine bloemlezing van
citaten uit verschillende bronnen: een liedboek, een historisch essay,
een roman, een sociologische studie, en folders van respectievelijk
een provinciale en een commerciële organisatie. Wat de citaten blootleggen, is de vindingrijkheid die op het platteland aan te treﬀen is. Die
vindingrijkheid lijkt van alle tijden te zijn. De ‘winkels-van-sinkels’
van het platteland van Bretagne voor de Tweede Wereldoorlog, waar
de Franse romancier Jean Rouaud over schrijft (citaat 3), hebben nu
de gedaante aangenomen van een ServiceWinkel, een Steunstee of
een Kulturhus. Terwijl de vroegere Groningse caféhouder (citaat 2)
die tegelijkertijd ook boer, petroleumloper, boderijder en brugwachter
was, nu zijn moderne pendant kent in de agrarische ondernemer die
tevens natuurbeheerder, zorgaanbieder en campingbaas is. Op het
platteland zijn de meest ongebruikelijke combinaties gebruikelijk.
Loop een boerderij of multifunctioneel gebouw op het platteland binnen en het is elke keer weer een verrassing wat je daarbinnen aantreft.
Een long stay-afdeling van verslaafden, een arbeidsrehabilitatieproject voor mensen met een psychosociale handicap, een rustoord voor
managers met een dreigende burn-out, een internetcafé, een postkantoortje, een bibliotheek, basisschool, kinderopvangcentrum, wasserette, et cetera. Jean Rouaud heeft het dan ook, als hij schrijft over
het combinatorisch talent van de plattelander, niet zonder reden over
‘duivelskunstenaarschap’.
Maar de vindingrijk van de plattelander zit in meer zaken dan
combinatorisch vernuft. De vindingrijkheid is ook te vinden in de
brengfunctie (citaat 4). Vroeger waren het de reizende venters en marskramers die de dorpen afstruinden; later werden voorzieningen mobiel
gemaakt. Opticiens, kruiszusters en tandartsen hielden zitdagen in
dorpen, de middenstand motoriseerde, en rondreizende bibliotheken
van Rouaud heel informatief. De vader van de hoofdpersoon was
namelijk zo’n rondreizende handelsman. Zestiendelige serviezen, alle
accessoires voor de viering van de eerste communie, je kon het zo gek
niet bedenken, of het werd langs de dorpen gereden. Die tijden liggen
ver achter ons. Het snel gegroeide wagenpark heeft de mobiliteit van
de plattelandsbewoner enorm vergroot, en daarmee de brengfunctie
doen krimpen en de haalfunctie doen versterken.

Maar de brengfunctie wordt nog steeds ingevuld en krijgt elke keer
weer een vorm die past bij actuele vragen. In Zeeland gaat binnenkort
een verbrede bibliobus langs de dorpen rijden, en er zijn in dezelfde
provincie initiatieven om een “verbrede postbode” op pad te sturen.
Ook de vergrijzing en het groeiend aantal tweeverdieners met drukke
agenda’s zorgen ervoor dat de brengfunctie in nieuwe gedaanten terugkeert, in de vorm van het leveren van zorg op maat aan huis, en in
het leveren van allerhande service-, klussen- en gemaksdiensten. In
het Gelderse dorp Wolfheze is recent een shop-stop ingericht, dat wil
zeggen: een liftersplaats, voor het minder mobiele deel van de bevolking. De liftplek zorgt ervoor dat mensen zonder auto hoogstens een
kwartiertje moeten wachten voor een lift naar ‘winkelparadijs’ Oosterbeek (en terug). Mensen worden dus naar de voorzieningen ‘gebracht’.
In de verre toekomstplannen van de Groningse en Drentse Veenkoloniën varen en rijden mobiele centra in de vorm van platbodems en
speciaal uitgeruste vrachtwagens naar de lintdorpen van het gebied:
om zo de dorpen en buurtschappen tijdelijk van een supermarkt, café
of groenteboer te voorzien. Andere mobiele voorzieningen zoals een
mobiele polikliniek met traumahelikopter en een reizend theatergezelschap vullen dit brengperspectief verder in.
En zo zijn er, schrijvend over de sociale innovatiekracht van het
platteland, meer vindingrijke zaken op te sommen: hoe vindingrijk
ﬁnancieringsstromen bij elkaar gebracht worden, hoe vindingrijk het
potentieel van de aanwezige civil society benut wordt, hoe vindingrijk
omgegaan wordt met het potentieel van kwetsbare groepen. In de rest
van dit essay zullen we daar steeds illustraties van geven.
En we richten ons daarbij op de persoon die deze vindingrijkheid
omarmt. De persoon die zich niet laat intimideren door regels, voorschriften en bordjes verboden toegang, maar die nieuwe wegen zoekt
voor het eﬀectief tackelen van hardnekkige sociale kwesties. In onze
woorden is dat “de wethouder die sociale topkwaliteit wil”. Deze persoon fungeert in dit essay als symbool voor al die personen (binnen en
buiten de sfeer van de overheid) die deze sociale topkwaliteit nastreven.
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Waarom een
sociaal perspectief
noodzakelijk is

Naar het platteland wordt te vaak eenzijdig gekeken: vanuit een
exclusief economisch, logistiek, landschappelijk, stedenbouwkundig
of esthetisch perspectief. We stellen vast dat het sociale perspectief te
vaak sluitpost is. We zijn niet de enigen met die observatie. NovioConsult wees eerder in de notitie Sociaal-culturele ontwikkelingen
landelijk gebied (2002) op de “tot nu toe onderbelichte sociale kant”
in “het meer fysiek georiënteerde plattelandsbeleid”. Eerst zijn er de
woningen, dan pas de voorzieningen en de aansluiting op het openbaar vervoer. Eerst maakt men het voor jongeren onmogelijk een starterswoning te bemachtigen in het eigen dorp, en vervolgens stelt men
vast dat het dorp vergrijst en dat ouderen zich afgesneden voelen van
jongere generaties. Als hier een spreekwoord op zijn plaats is, dan is
het wel “Als het kalf verdronken is, dempt men de put”.
Als er wél aandacht aan wordt besteed, blijkt dat het sociale of de
menselijke factor moeilijk in een technische, economische of wiskundige formule vast te leggen is (Schuyt, 1992). Omdat het verrekenen
van de sociale dimensie moeilijk is, bestaat de neiging om er te weinig
rekening mee te houden. Het is te ingewikkeld. Die houding brengt
echter wel maatschappelijke kosten met zich mee. Want als men zich
te laat realiseert dat de sociale aspecten verwaarloosd zijn, leidt dat tot
problemen als vereenzaming en afkalvende sociale cohesie, haperende
doorstroming op de woningmarkt en wegvallende economische activiteiten. Vandaar dat het belangrijk is om op tijd aandacht te besteden
aan de sociale dimensie. Juist in een gebied als het platteland, dat zo
sterk aan veranderingen onderhevig is, verdient het sociale perspectief
veel aandacht. Het SCP (2004) schrijft niet voor niets dat zich de laatste decennia een ‘grote omwenteling’ met ‘grote sociale eﬀecten’ op het
platteland heeft voltrokken.

9

10

Natuurlijk, heel Nederland verandert – niet alleen onze dorpen. Maar
de doorwerking van demograﬁsche, culturele, economische en technologische veranderingen pakt op het platteland nét anders uit. Met
name processen van schaalvergroting en deconcentratie stellen het
platteland voor speciﬁeke problemen. Is concentratie hét probleem
van de steden, deconcentratie is hét probleem van plattelandsgemeenten (zie Davelaar e.a., 2002). Als de enige huisarts in het dorp met
pensioen gaat en geen opvolger krijgt, moet men voor eerstelijnszorg
ineens tien kilometer rijden. De vraag is of dat maatschappelijk acceptabel is. En zo zijn er meer vragen die de noodzaak van het ontwikkelen van een sociale visie op het platteland aangeven. Streeft men
naar homogene gemeenschappen of juist niet? Is homogeniteit in
welstandsklasse en in levensstijl een garantie voor onderling contact
en hulpbetoon? Op welke schaal, in welke korrelgrootte bouwt men?
Welk schaalniveau van bebouwing bevordert onderling contact? Hoe
kunnen jongeren hun puberteit in een dorp overleven? Hoe kunnen
tweeverdieners in een dorp arbeid en zorg combineren als kinderopvang ontbreekt? Is de huisarts, die tegenwoordig van ver moet komen,
op tijd ter plekke? En weet hij wel de weg? Allemaal thema’s en vragen
die relevant zijn voor én de bestaande én de nieuw te bouwen dorpen
van Nederland.
Bovenstaande vragen maken duidelijk dat er niet op alle plaatsen
sprake is van dezelfde plattelandsproblematiek. De problematiek laat
zich globaal in vier clusters samenvatten (zie Davelaar e.a., 2002):
sociaal-economische achterstanden, ontoereikende speciﬁeke zorg en
voorzieningen voor kwetsbare groepen, gebrekkige cohesie en leefbaarheid en, tot slot, problemen door en bij jeugdigen. We lopen deze
clusters kort door.
Sociaal-economische achterstanden

Sociaal-economische achterstand en armoedeproblematiek is niet
alleen een probleem van de steden, maar ook van het platteland.
Een cijfer: van de 100 armste gebieden in Nederland behoort ongeveer een kwart tot het arme platteland. Het zijn vooral de provincies
Groningen en Friesland die een aantal geïsoleerde arme gebieden
kennen. In de literatuur spreekt men wel van ‘armoedevlekjes’ en
‘armoede-enclaves’. Deze rurale armoedegebieden bezitten in vergelijking met de stedelijke armoedegebieden relatief geringere werkloosheids- en bijstandspercentages, maar wel een oververtegenwoordiging
van arbeidsongeschikten en zelfstandigen in een ﬁnancieel problematische situatie. Afgelopen decennium is de bestaansonzekerheid van
boeren en hun gezinnen sterk onder de aandacht gekomen. Geschat
wordt dat een derde deel van de boeren gedurende lange tijd op of
onder de armoedegrens leeft en er dus in hun situatie sprake is van
chronische armoede (SCP, 2004). Wél is het zo dat de beleving van
ﬁnanciële krapte anders is dan in de steden. Plattelanders kwaliﬁceren
zich niet zo snel als ‘arm’ en beoordelen hun eigen inkomen minder
vaak als onvoldoende dan stedelingen.
Hoewel het platteland dus nog steeds situaties kent van achterstand
en armoede, zijn de landelijke gebieden er de laatste decennia in welvaartsniveau duidelijk op vooruitgegaan. De dorpsbewoner van nu is
gemiddeld beter opgeleid en welvarender dan die van vroeger. Boven-

dien is hij of zij ook mobieler, meer geïndividualiseerd en gemiddeld
ouder. Dat betekent dat de dorpsbewoner van nu niet alleen beter
opgeleide buren heeft gekregen, maar ook ﬁtte vutters, krasse pensionado’s en power couples. In het laatste geval gaat het om jonge, goed
opgeleide tweeverdieners, die zich uiterst zelfredzaam door het leven
bewegen. Ook op het platteland zijn dus maatschappelijke tegenstellingen en ongelijke kansen aan te treﬀen. Deze uiten zich in werkloosheidscijfers, hardnekkige onderwijsachterstanden, en ongelijke kansen
op de woningmarkt.
Het onderwerp van de ongelijke kansen op de woningmarkt is steeds
actueler geworden, juist omdat de populariteit van het wonen op het
platteland zo is toegenomen. Het zijn nu vooral draagkrachtigen die
hun woonwens weten te realiseren. Op dit punt is er wel sprake van
een kentering. De overheid neemt afscheid van een sterk restrictief
bouwbeleid en geeft provincie en gemeenten meer beleidsruimte om
naar eigen inzicht woningbouw in de dorpen te realiseren. Zo berichtte de Volkskrant op 20 januari 2005 over het Brabantse dorp Castelen, 1.000 inwoners groot, waar 34 starterswoningen onder ‘collectief
opdrachtgeverschap’ gerealiseerd worden. In het artikel komt een
wethouder aan het woord die erop wijst dat de sociale structuur van
het dorp onder druk kwam te staan, omdat jongeren wegtrokken – in
het dorp was voor hen geen huis te krijgen – en dat scholen en sportverenigingen daardoor met sluiting bedreigd werden. Die ontwikkeling is nu gekeerd. Castelen is trouwens opnieuw een fraai voorbeeld
van de vindingrijkheid van het platteland. De jongeren zijn er, zonder
bemiddeling van projectontwikkelaars, met één architect uitgekomen.
En wat blijkt? De woningen vallen gemiddeld 75.000 euro goedkoper
uit dan de getaxeerde waarde (de huizen hebben prijzen oplopend van
108.00 euro tot 136.000 euro). Daarbij dient wel vermeld te worden
dat de gemeente kortingen op de grondprijs heeft gegeven.
Ontoereikende speciﬁeke huisvesting, zorg en
voorzieningen voor ouderen

In Nederland is sprake van een ingrijpende maatschappelijke trend: de
toename van het aantal ouderen, zowel absoluut (in aantallen) als in
relatieve zin (ten opzichte van het aantal niet-ouderen). Deze tendens
blijft zich in de komende decennia voortzetten. In Nederland tekenen
zich in dit verband twee belangrijke demograﬁsche ontwikkelingen af:
er is zowel sprake van ontgroening (het aantal jonge mensen in de bevolking neemt af) als van vergrijzing (het aandeel oude mensen in de
bevolking neemt toe). Men spreekt ook wel van dubbele vergrijzing,
omdat met name het aantal ouderen in de hoogste leeftijdscategorieën
toeneemt. Op het platteland wonen relatief meer ouderen dan in stedelijke gebieden. Een groot aantal van hen verkeert in een kwetsbare
positie. Hun kwetsbaarheid wordt door drie factoren bepaald: een
gebrekkige gezondheid, ﬁnanciële krapte (AOW-uitkering met weinig
of geen pensioen) en afhankelijkheid van zorginstellingen dan wel van
mantelzorg en emotionele steun van familie.
De kwetsbare ouderen ontlenen hun welzijn in belangrijke mate
aan de aanwezigheid van voorzieningen, én aan de bijdrage van hun
sociale netwerk. Maar als die voorzieningen er niet zijn, of als hun
sociale netwerk beperkt is, hebben ze een groot probleem. Ze zien zich
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vaak genoodzaakt om hun dorp te verlaten. Waarom vertrekken ze?
Zij missen vaak niet alleen een woning die past bij hun levensfase,
maar ook de ondersteuningsstructuur die hen in staat stelt om ook de
laatste fase van hun leven zo zelfstandig mogelijk in het eigen dorp te
kunnen doorbrengen. En wat voor de groep kwetsbare ouderen geldt,
geldt ook voor andere kwetsbare groepen, zoals zieken, gehandicapten
en mensen met psychiatrische problemen.
Vooral in arme plattelandsgebieden is het voorzieningenaanbod verhoudingsgewijs beperkt. Essentiële dorpsvoorzieningen zoals een
basisschool, openbaar vervoer of een winkel voor de dagelijkse levensbehoeften, ontbreken in veel gevallen. In plaats van over armoede
spreekt men wel over ‘plattelandsdeprivatie’. Gedepriveerde landelijke
gebieden lijden aan problemen van slechte bereikbaarheid, fysieke isolatie en onvoldoende draagvlak om de meest essentiële dorpsvoorzieningen in stand te houden. Als essentiële voorzieningen worden veelal
beschouwd: de basisschool, een winkel voor dagelijkse levensbehoeften
en diensten, en een halte voor het openbaar vervoer. Mensen uit gedepriveerde plattelandsgebieden moeten vaak grote afstanden aﬂeggen
alvorens ze een NS-station bereiken. Deze situatie leidt niet per deﬁnitie tot sociaal isolement. Immers, het autobezit op het gedepriveerde
platteland is tweemaal zo hoog als in de steden.
Gebrekkige cohesie en leefbaarheid

De opkomst van de tweeverdienersamenleving, de veranderende bevolkingssamenstelling in de dorpen, en de voortschrijdende individualiseringsprocessen hebben ertoe geleid dat ook de burgerinzet in de
landelijke gebieden (mantelzorg, nabuurschap) onder druk is komen te
staan. Bewoners die geboren en getogen zijn op het platteland, beoordelen deze ontwikkeling als een verlies van leefbaarheid. Iets waarop
altijd als vanzelfsprekend gerekend kon worden, is nu iets waaraan
gewerkt moet worden en dat in agenda’s gepast moet worden.
Daarnaast zien velen de voortschrijdende verschraling van het voorzieningenaanbod met lede ogen aan. Daarbij gaat het niet alleen om
winkels, basisscholen, bibliotheekﬁlialen, postagentschappen en openbaarvervoerhaltes – de ontwikkeling gaat verder. Eind december 2003
berichtten de kranten dat een kwart van de Friese cafés te koop stond
(vooral in de dorpen), en in de zomer van 2004 maakte Rabobank
Nederland bekend een groot deel van haar kleine vestigingen te gaan
sluiten. Op veel plaatsen lijkt de apotheekhoudende plattelandsdokter
te volgen, en zelfs streekziekenhuizen of specialismen van streekziekenhuizen staan ter discussie door de schaalvergrotingsprocessen. Terecht
wijst het SCP erop dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
voorzieningen, zowel door de overheid als privaat geﬁnancierd, een
cruciale rol in de kwaliteit van de plattelandssamenleving spelen.
Daarnaast zijn onderwijsvoorzieningen voor jongeren een enorm
belangrijke hulpbron bij het scheppen van kansen om een goede leefsituatie te realiseren.
Problemen door en bij jeugdigen

Een ontwikkeling die gedeeltelijk langs het platteland is heengegaan,
is het gegeven dat Nederland zich de afgelopen drie decennia tot een
multi-etnische samenleving heeft ontwikkeld. De verkleuring heeft

zich vooralsnog door de sterke stedelijke oriëntatie van allochtone
groepen selectief voltrokken. In de grote steden is de intocht van
allochtone groepen gelijk opgegaan met een uittocht van autochtone
middengroepen. Aanvankelijk richting suburbia, maar velen overwegen
nu de sprong richting het ‘echte platteland’. De problematiek van de
multiculturele samenleving beperkte zich op het platteland tot voor
kort vooral tot die van de asielzoekers. Afgezien van enkele incidenten,
lijkt de solidariteit van de dorpsbewoners met deze groepen vaak opvallend groot. Door hun relatief kleine aantal en hun doorgaans hoge
opleidingsniveau worden asielzoekers en hun kinderen vaak gemakkelijk opgenomen in de dorpsgemeenschappen. De kleinschaligheid van
de dorpen helpt daaraan mee.
Toch worden de eerste fricties en spanningen zichtbaar bij de intrede
van de multiculturele samenleving op het platteland. Die spanningen
manifesteren zich vooral onder jongeren. Niet zozeer in kleine kernen,
maar eerder op het verstedelijkte platteland van Nederland. Daar treft
men dorpen aan met stedelijke trekken én gemeenten met tal van grote én kleine kernen. Het gaat vaak om stadjes en steden met een groot
buitengebied. En het is de interactie tussen stad en ommeland die
mede de oorzaak lijkt te zijn van veel etnische spanningen. Een voorbeeld: de jongeren uit de dorpen die in het centrum uitgaan en met
allochtone jongeren conﬂicten zoeken, het stedelijke voetbalteam met
allochtone voetballers in de gelederen die in dorpen in onverkwikkelijke opstootjes terechtkomen. Aan de spanningen tussen allochtone
jongeren en ‘jongeren uit de dorpen’ lijken allerlei culturele conﬂicten,
identiteitsproblemen en frustraties ten grondslag te liggen. Dat dit langzamerhand een serieus probleem aan het worden is, maken tal van
recente krantenberichten duidelijk. Een kleine greep. ‘Dorpsracisme
in Noord-Limburg’ (NRC, 24 november 2004). ‘Haar koosnaam is
Kleine Führer’ (Margriet Oostveen, over radicale jongeren in Uden,
NRC, 2 april 2005), ‘Lekker veilig treiteren’ (Margriet Oostveen, over
het terroriseren van een Iraaks gezin door hangjongeren in Roelofarendsveen, NRC, 12 maart 2005), ‘Noord-Limburg telt 52 problematische jeugdgroepen’ (ANP, 14 april 2005).
In laatstgenoemd ANP-bericht zegt de burgemeester van Venray: “Dat
komt door een gebrek aan toekomstperspectief voor de jeugd op het
platteland.” Op veel plaatsen op het platteland – zeker in de economisch schrale plattelandsregio’s – is het voor jongeren moeilijk om een
baan te bemachtigen. Hun geringe opleidingsniveau speelt daarbij ook
een grote rol. Het opleidingsniveau van plattelandskinderen ligt lager
dan dat van de kinderen in de steden (SCP 2003, 2004). De combinatie van schaalvergroting in het onderwijs en de geringe ambitie
van veel plattelandsjongeren – die vaak louter gericht is op het krijgen
van werk op de lokale arbeidsmarkt – lijken debet te zijn aan dit lage
opleidingsniveau.
Samenvattend: de top-12 van kopzorgen van de
wethouder

De hierboven beschreven sociale vraagstukken laten zich in een
twaalftal actuele sociale kwesties samenvatten. We spreken hier van de
‘kopzorgen van de wethouder’. Deze twaalf kopzorgen kom je niet per
deﬁnitie in elke plattelandsgemeente allemaal tegen, maar je treft er
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altijd wel een klein of groot aantal van aan. Het gaat om de volgende:
1 Hoe realiseren we nieuwe economische dragers in de streek?
2 Hoe realiseren we een passende woningvoorraad, in het bijzonder
voor starters en ﬁnishers (ouderen) op de woningmarkt?
3 Hoe zorgen we voor een toereikend aanbod van onderwijs, zorg- en
welzijnsvoorzieningen?
4 Moeten we in de dorpen van onze gemeente nieuwe multifunctionele accommodaties gaan bouwen?
5 Hoe mobiliseren we het aanwezige sociale kapitaal in de dorpen
(mantelzorg, vrijwilligerswerk)?
6 Hoe zorgen we ervoor dat de aanwezige civil society niet louter een
zaak is van volwassenen en ouderen (rekrutering van jongeren)?
7 Hoe bieden we weerstand tegen de verdere verschraling van het
lokale winkelaanbod?
8 Hoe houden we de sociale cohesie in de dorpen vast?
9 Hoe vergroten we maatschappelijke kansen van de laaggeschoolde
jeugd in de dorpen?
10 Hoe zorgen we ervoor dat woningbouw en nieuwe economische
activiteiten passen bij het landschap, de identiteit van de streek en
die van de dorpen?
11 Hoe houden we de dorpen verkeersveilig en sociaal veilig?
12 Hoe voorkomen we culturele en etnische spanningen tussen de
autochtone dorpsjeugd en allochtone jongeren en gezinnen in de
dorpen en die in nabije steden?
De kopzorgen van de wethouder zijn voor een deel nieuw. Voor een
deel zijn het ook kopzorgen die sinds jaar en dag op de gemeentehuizen van het platteland spelen. Om die reden staan we in de volgende
paragraaf stil bij het verleden. Het verleden leert ons dat de aanpak
van sociale kwesties op twee pijlers rust: (1) het steeds weer weten te
realiseren van een bij de tijd passende sociale infrastructuur en (2) een
integrale aanpak van sociale kwesties. Deze integrale aanpak zullen we
verderop typeren als ‘de kunst van het verbinden’. De wethouder die
zich van zijn kopzorgen wil bevrijden, dient zich deze kunst meester te
maken.
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Constanten in het
sociaal beleid

Sociale stoffering

Het naoorlogse sociaal beleid voor het platteland was (en is) voor een
belangrijk deel een voorzieningenbeleid gericht op het realiseren van
een bij het platteland passende sociale infrastructuur. Blikken we terug
op de periode na de Tweede Wereldoorlog, dan zien we dat zich tussen 1945 en 1965 een radicale reconstructie van het platteland heeft
voltrokken: enerzijds via de uitvoering van een uiterst ambitieus ruilverkavelingprogramma, en anderzijds via het bedrijfsvestigingsbeleid
en de uitbouw van het rijkswegennet (Schuyt en Taverne, 2000). De
overheid liet deze infrastructurele ingrepen vergezellen van sociale
programma’s. Er was een Interdepartementale Commissie Ontwikkelingsgebieden mee belast. Het ministerie van Maatschappelijk Werk
(MW) verzorgde de interdepartementale coördinatie. Minister Marga
Klompé zei al in 1963 dat het verbeteren van de ‘sociale infrastructuur’
in onderontwikkelde streken een wezenlijke functie van het departement was. Kijken we scherper, dan is duidelijk dat in deze periode
vooral heel sterk het accent lag op wat toen de ‘sociale outillage’ of
‘sociale stoﬀering’ van dorpen werd genoemd: het realiseren van maatschappelijke voorzieningen in dorpen. Dit was in het bijzonder het
geval in de economisch kwetsbare plattelandsgebieden van Nederland.
Een omvangrijk accommodatieprogramma kwam tot stand. In hoog
tempo verrezen dorpshuizen, kruisgebouwen, zwembaden, buurthuizen, badhuizen, sociale werkplaatsen, sportvelden met opstallen,
bibliotheken, culturele centra, gymnastieklokalen, technische scholen
en huishoudscholen. Daarmee werd in korte tijd de achterstand op
stedelijke gebieden ingelopen. Reeds in de vroege jaren zestig was er
aandacht voor het fenomeen van de ‘multifunctionele accommodaties’,
ook wel ‘gebouwen voor meervoudig gebruik’ genoemd. Studiecommissies reisden in 1961 naar Zwitserland en Hessen (Duitsland) om
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met eigen ogen te zien hoe in relatief kleine dorpen voorzieningen
konden worden gerealiseerd door functies samen te voegen. Vervolgens is in de jaren vijftig en zestig in de landelijke gebieden van Nederland een enorm aantal dorpshuizen gerealiseerd met kruisgebouw,
bibliotheek en gymnastiekzaal.
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Het accommodatieprogramma van de jaren vijftig en zestig was een
voorzetting van het pionierswerk dat in de eerste decennia van de
vorige eeuw door het particulier initiatief was verricht. Idealen van
volksverheﬃng en volksontwikkeling hadden geleid tot de bouw van
de eerste dorpshuizen rond 1920. Deze dorpshuizen waren vooral
opgezet om de plattelandsbevolking, die in bittere armoede leefde,
voor te lichten over elementaire zaken als hygiëne en gezonde voeding,
maar de multifunctionele accommodaties van de jaren vijftig en zestig
gaven ook ruimte aan het verenigingsleven en culturele activiteiten.
De bouw van accommodaties werd in de jaren zestig en zeventig vooral gestimuleerd en gelegitimeerd vanuit de idealen van achterstandsbestrijding, samenlevingsopbouw, emancipatie en democratisering.
Ook in het huidige sociaal beleid voor het platteland neemt de vraag
naar de juiste voorzieningen een centrale plaats in. In tegenstelling tot
vroeger richt de nieuwste generatie multifunctionele accommodaties
zich meer en meer op draagkrachtige middengroepen. Ook ligt de
aandacht nu sterker op zorg, naschoolse opvang en onderwijs. Daarnaast speelt het bedrijfsleven in de jongste generatie multifunctionele
accommodaties een grotere rol, met dagarrangementen, woonzorgpakketten, zorghotels (zotels) en dienstenwinkels. ‘Service’ is er het leidende beginsel. Nieuwe tijden brengen nieuwe ontwikkelingen met zich
mee en daarmee nieuwe eisen, zoals kinderopvang, gemaksdiensten,
bankfaciliteiten en mobiele zorg aan huis. Voor de kleinsten, ouders en
de alleroudsten. In onderstaande tabel hebben we een en ander voor
verschillende tijdvakken samengevat.
Naam

Doel

Middel

Initiatiefnemer(s)

1920

Dorpshuis

1960

Multifunctionele
accommodatie

Achterstandsbestrijding
Volksontwikkeling
Volksverheﬃng
Industrierijp maken
Samenlevingsopbouw
Emancipatie
Zelfontplooiing
Democratisering
Achterstandsbestrijding

Hygiëne
Gezonde voeding
Onderwijs
Educatie
Verenigingsleven
Politieke participatie
Vorming
Medezeggenschap

Betrokken stedelijke
elitesIndustriële
initiatieven (o.a.
Mijnbouw Limburg)
Landelijk en provinciaal
bestuurBedrijfsleven
(Philips, Eindhoven)

2000

Brede SchoolService
Winkel
Wozoco
Zotel
Steunstee
Kulturhus

Zelfstandig wonen
Combineren arbeid en
zorg
Gemak, comfort, luxe
Leefbaarheid behouden
Middenklasse behouden

Klantgericht
A la Carte
Zorg op maat
Extramuralisering
Regionale insteek
Netwerkorganisaties

Publiek-private coalities
BedrijfslevenRegion
ale(zorg)instellingen
Gemeenten en dorpen
zelf

Tabel 1: Veranderde sociale outillage in dorpen
Bron: Engbersen en Meesterberends (red.) (2004)

Aandacht voor de integraliteit van beleid

Naast aandacht voor de juiste sociale stoﬀering wordt er sinds jaar
en dag in het overheidsbeleid gehamerd op het aanbrengen van
samenhang tussen een economisch, fysiek en sociaal perspectief.

Dit onderscheid kreeg in de loop der tijd allerlei benamingen. Soms
geformuleerd in termen van ‘dimensies’, dan weer in termen van
‘infrastructuren’ of ‘pijlers’. De dimensies, infrastructuren en pijlers
overlappen elkaar sterk. Onder welke pijler valt bijvoorbeeld een school
voor beroepsonderwijs? Voor alle drie de pijlers is wat te zeggen. Sinds
de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt de integraliteit van beleid
benadrukt, dat wil zeggen dat erop wordt gewezen dat deze perspectieven elkaar dienen aan te vullen en dat een louter economische dan
wel planologische of sociale manier van kijken te beperkt is. Van dit
hameren op integraliteit door de jaren heen zijn talloze voorbeelden
te geven. We volstaan met één voorbeeld, omdat het goed past bij de
huidige sociale opgave van Nieuwe Dorpen. In onderstaand citaat betoogt Wentholt dat het verkeerd is om het sociale als een apart terrein
te beschouwen. Wentholt schrijft over sociaal beleid voor ouderen:
“De sociale beleidsinstanties zijn misschien nog te zeer geneigd het
‘sociale’ als een specialiteit op zichzelf te beschouwen, als een apart terrein, in plaats van als een kenmerk van alle terreinen, een dimensie die
een stempel drukt en van invloed is op alle aspecten van het menselijk
bestaan. Ook in dit opzicht bestaat de belangrijkste bijdrage welke een
sociaal welzijnsbeleid voor bejaarden kan leveren uit het zich concentreren op een integrale benadering, waarbij de verschillende middelen
worden gebruikt en gecoördineerd ten behoeve van het gemeenschappelijk doel. Op zichzelf staand zijn de sociale activiteiten opgezet voor
de bejaarden niet meer dan lapwerk. In combinatie met een redelijke
levensstandaard, reële mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en voor
arbeid, adequate huisvesting in de eigen sociale omgeving en adequate
voorzieningen voor speciﬁeke handicaps van het ouder worden, kunnen de sociale hulpactiviteiten in engere zin ertoe bijdragen dat aan
de bejaarden – voorzover zij daarvan gebruik wensen te maken – die
plaats in de gemeenschap zal worden ingeruimd waarop zij recht hebben” (Wentholt, 1964: 37-38).
Het citaat is afkomstig uit de publicatie Bejaarden thuis uit 1964. Een
publicatie die ook vandaag de dag had kunnen verschijnen, omdat
in het tegenwoordige sociaal beleid gestimuleerd wordt dat ouderen
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Senioren thuis zou
de publicatie dan heten, want over ‘bejaarden’ praten we niet meer.
Wentholt betoogde dat het organiseren van sociale activiteiten voor
ouderen prima is, maar dat je daarmee geen serieus sociaal beleid van
de grond hebt getild. Het gaat óók om voldoende inkomen om deel
te kunnen nemen aan het sociale verkeer; om passende huisvesting
en adequate voorzieningen. Kortom: Wentholt wees, zoals hij het zelf
formuleert, op ‘een integrale benadering’.
Het citaat uit 1964 kunnen we gemakkelijk aanvullen met fragmenten
uit teksten van nu, die dezelfde boodschap verwoorden. We volstaan
met één citaat, ontleend aan de studie van Davelaar e.a. (2002), waarnaar we eerder verwezen hebben. De auteurs signaleren dat iedereen
het belang van integraliteit onderschrijft, maar dat het in de praktijk
onvoldoende van de grond komt. Vooral de sociale pijler staat te geisoleerd en krijgt onvoldoende steun van de fysieke en economische
pijlers. Dat dient te veranderen:
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“Een eﬀectieve aanpak van sociale problemen kan niet alleen binnen
de sociale pijler geschieden. Integraliteit is een breed gedeeld uitgangspunt van overheidsbeleid op alle niveaus. Desondanks wordt telkens
weer geconstateerd dat de muren tussen de sectoren nog stevig overeind staan. De sociale pijler staat bovendien niet zo stevig en krijgt
te weinig steun van de fysieke en economische pijlers die wel op een
stevige sokkel staan. De sociale pijler wankelt ook omdat het integrale
dak boven de pijlers ontbreekt. De oorspronkelijk gedachte van het
GSB was dat vanuit de sociale pijler (of sociale infrastructuur) er zou
worden bijgedragen aan het oplossen van fysieke, sociale én economische problemen, net zoals de fysieke en economische infrastructuur
zou kunnen bijdragen aan het oplossen van sociale problemen” (Davelaar e.a., 2002, 62).
En Davelaar e.a. sluiten bovenstaand fragment af met de veelzeggende
zin. “Het is de hoogste tijd om die gedachte [integraliteit] te reactiveren
en de andere sectoren weer van harte welkom te heten om bij te dragen
aan het oplossen van sociale kwesties.”
In de geest van Wentholt (1964) en Davelaar e.a. (2002) hebben wij
een poging gedaan om op ideaaltypische wijze het integrale sociale
perspectief uit te werken voor het platteland (zie tabel 2). We zijn
daarbij uitgegaan van de gangbare beleidstrias: economisch beleid,
fysiek beleid en sociaal beleid. Vervolgens hebben we de ruimtelijke en
economische items met een sociale bril op ingevuld. Bij het invullen
van de drie kolommen ligt een grote nadruk op materiële zaken (gebouwen, infrastructuur, economische activiteiten), maar niet alleen
daarop – ook immateriële aandachtspunten zoals ‘bewoners onderling’, ‘juiste bevolkingsmix’, ‘bereikbaarheid’, ‘kleinschaligheid’ en
‘identiteit’ staan vermeld. Allemaal waarden die inhoud geven aan de
sociale dimensie.

Sociaal-maatschappelijke items

Sociaal-ruimtelijke items

Sociaal-economische items

Bewoners onderling (civil society)

Woningbouw aansluitend bij

Verbrede landbouwactiviteiten

streekidentiteit
Sociale veiligheid

Landschappelijk bouwen

Stimuleren pensioenmigratie

Politiepost

Goede waterwegen

Stimuleren passend toerisme

Brede school

Inrichting openbare ruimte

Stimuleren dienstensector

Multifunctionele accommodaties

Fiets- en wandelpaden

Stimuleren zorgboerderijen

Innovatieve woonzorgcombinaties

ICT-verbindingen

Stimuleren thuis- en telewerken

Juiste bevolkingsmix

Kleinschaligheid
Bereikbaarheid (auto, ov)
Tabel 2: Een sociaal, ruimtelijk en economisch perspectief op het landelijk gebied

De boodschap die we hiermee nadrukkelijk voor het voetlicht willen
brengen, is dat het integrale perspectief vaak met de mond wordt
beleden, maar dat het tot de dag van vandaag heel moeizaam in de
praktijk wordt gebracht. Elke keer wordt het integrale perspectief na
een periode van verkokering herontdekt en als grote innovatie naar
voren geschoven. Toch houdt het integrale perspectief pas werkelijk
een innovatie in, als het in de praktijk wordt geconcretiseerd. Geen
woorden maar daden. Voor de goede orde: “integraal” betekent niet

dat alles wat hierboven is ingevuld, dient te worden gerealiseerd, maar
“integraal” betekent dat bij elk van bovenstaande items ook nagedacht
is over de sociale eﬀecten.
Een tweede boodschap die we naar voren willen brengen, is dat ook
economische en fysieke ingrepen als sociale innovaties dienen te worden opgevat. Als de economische dragers van een streek zich verbreden,
vergroot dat ook de maatschappelijke kansen van burgers. Ook het
bouwen van nieuwe woningen kan in sociaal opzicht gunstig uitpakken. Dorpen worden weer levendiger, de basisschool krijgt nieuwe
leerlingen, er ontstaan nieuwe sociale interacties, et cetera. Omdat
het sociale zo verweven is met economische en fysieke ingrepen, is
het essentieel om goed op de hoogte te zijn van de relevante beleidscontext, en dus op de hoogte te zijn van het gedachtegoed van verschillende departementen, zoals EZ, LNV, VROM, BZK en VWS.
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4
Wat elke wethouder
dient te weten: de
beleidscontext anno
2005

In korte tijd is de beleidscontext van de landelijke gebieden verschoven.
Die verschoven beleidscontext geeft wethouders, of welke andere initiator ook, meer ruimte om initiatieven te ontplooien. In het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) Vitaal Platteland, waarin de VNG, de
provincies en tal van departementen participeerden, is deze ruimte
geïnventariseerd en zijn de verschillende knelpunten in kaart gebracht.
De knelpunten lagen op het gebied van de Huisvestingswet, het restrictieve bouwbeleid, de Ammoniakwet, stankzonering, de Wet Kinderopvang, de AWBZ en de Welzijnswet. Die knelpunten frustreerden
initiatieven van lokale bestuurders. Voor de eigen bevolking kon
onvoldoende worden gebouwd; het kinderdagverblijf kon niet worden
gerealiseerd omdat het binnen een stankcirkel lag of omdat het niet
voldeed aan de criteria van de Wet Kinderopvang.
Inmiddels zijn verschillende acties in gang gezet gericht op het wegnemen van de gepercipieerde knelpunten. Het huidige kabinet zet zwaar
in op deregulering. Het centrale motto luidt: decentraal wat kan,
centraal wat moet. De Nota Ruimte van het ministerie van VROM
is hierin richtinggevend. In de Nota Ruimte, die in mei 2005 door
de Tweede Kamer werd aangenomen, is het uitgangspunt opgenomen
dat ook kleinere gemeenten woningen kunnen bouwen voor de eigen
natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor de meer landelijke
gebieden waar vooral starters en ouderen moeite hebben om aan een
geschikte woning te komen, waardoor de sociale samenhang onder
druk komt te staan. De Huisvestingswet in de huidige vorm zal verdwijnen, waarbij de nog te stellen rijksregels zich tot een minimum
beperken.
Ook andere beleidsdocumenten van het Rijk bieden, in het kielzog
van de Nota Ruimte, de gevraagde ruimte om de uitdagingen in het
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landelijk gebied met hernieuwde kracht op te pakken. De Agenda
Vitaal Platteland (AVP) van het ministerie van LNV rept expliciet dat
het Rijk niet meer ‘zorgt voor’, maar ‘zorgt dat’ burgers, ondernemers
en lokale overheden hun eigen boontjes doppen. In de nota Pieken in
de Delta (2004) van het ministerie van Economische Zaken – die de
ondertitel ‘ruimte voor ondernemen’ draagt – wordt een gebiedsgerichte economische agenda neergelegd, waarin nationale economische prioriteiten worden gesteld, maar tegelijkertijd de vrijheid wordt gelaten
aan lokale en provinciale overheden om hun economische kansen in
de regio zelf intensief te benutten. Dezelfde lijn is terug te vinden in
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van het ministerie
van VWS, die waarschijnlijk medio 2006 van kracht zal worden, en
die de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
en delen van de AWBZ bundelt en onder verantwoordelijkheid van
gemeenten plaatst.
Ook op het gebied van zorg en leefbaarheid krijgen gemeenten de kans
om een lokaal toegespitste vorm van zorg- en welzijnsdiensten op te
bouwen, zonder restricties van boven. Die nieuwe ﬁlosoﬁe krijgt ook
vorm in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het Rijk sluit
met elke provincie een meerjarig prestatiecontract. In nauw overleg
met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke actoren ontwikkelt elke provincie, voorafgaand aan het te sluiten prestatiecontract,
een beleidskader, waarin afwegingen voor de lange termijn een plek
krijgen. De regie in de uitvoering van beleid verschuift daarmee in
belangrijke mate van Rijk naar provincie. Integraal beleid en gebiedsgericht werken zijn daarbij de sleutelbegrippen.
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5
De aandachtsvelden
van het sociale
perspectief
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De actuele beleidscontext biedt voor lokale bestuurders tal van mogelijkheden om op innovatieve wijze sociale kwesties aan te pakken. In
deze paragraaf diepen we voor het landelijk gebied het sociale perspectief verder uit. Aansluitend op het sociale programma van eisen, dat
het NIZW heeft opgesteld voor naoorlogse wijken (Sprinkhuizen e.a.,
2004), onderscheiden we binnen het sociale perspectief een negental aandachtsvelden. Ze zijn weergegeven in bijgaand bloemdiagram
(ﬁguur 1). We hebben voor dit bloemdiagram gekozen om aan te
geven dat de verschillende aandachtsvelden niet in een hiërarchische
relatie tot elkaar staan. Het gewicht van de verschillende aandachtsvelden kan per situatie verschillen. Wie inhoud wil geven aan het sociale
perspectief, zal in de ene situatie het stimuleren van de regionale economie voorrang geven boven het zorgen voor goede welzijnsvoorzieningen. In een andere situatie kan het precies andersom zijn.
Figuur 1: Aandachtsvelden van het
sociale perspectief

zorg
bewoners
onderling

publieke
ruimte

welzijn

sociaal
perspectief

onderwijs
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We werken hieronder de verschillende aandachtsvelden van het sociale
perspectief uit. Daarbij zullen we steeds eindigen met een aantal
boodschappen gericht aan bestuurders, beleidsmakers en verbeteraars
van bestaande dorpen en ontwerpers van Nieuwe Dorpen. Dus ook
aan de eerdergenoemde wethouder. Kern van onze boodschappen
is steeds dat het elke keer weer de kunst is om aandachtsvelden met
elkaar te verbinden.
Zorg

Het aandachtsveld zorg is volop in beweging. Op dit moment werkt
het ministerie van VWS aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Het streven is om deze wet op 1 juni 2006 in te voeren.
Deze wet legt gemeenten de taak op om een eﬀectief lokaal ondersteuningsnetwerk te realiseren voor maatschappelijk kwetsbare burgers.
De huidige Welzijnswet, de WVG en delen van de huidige AWBZ
worden onder de nieuwe wet gebracht. Van belang is ook te vermelden
dat nog maar recent het persoonsgebonden budget (PGB) is ingevoerd,
waarmee burgers meer dan voorheen zelf het heft in handen kunnen
nemen. Een en ander brengt met zich mee dat het huidige institutionele veld dat verbonden is aan de Welzijnswet, ingezet zal gaan worden
bij het lokale zorg- en ondersteuningsbeleid. Dat betekent dat nog
zorg voor maatschappelijke kwetsbare groepen benadrukt zal worden.
Geen enkele instantie kan in haar eentje de totale zorg en ondersteuning van ouderen en verstandelijk of lichamelijk gehandicapten voor
haar rekening nemen. Dat betekent onder meer het vinden van de
juiste balans tussen het aanbod van professionele zorg en vormen van
zelfzorg en mantelzorg. Daarbij speelt natuurlijk ook de vraag welke
vormen van gespecialiseerde zorg op het schaalniveau van het dorp
aangeboden kunnen worden.
De beweging binnen het aandachtsveld zorg wordt ook veroorzaakt
door een meer activerende benadering van mensen. Meer dan vroeger
wordt de burger aangesproken op zijn vitale vermogens. Meer dan
voorheen is er een scherper oog voor datgene wat mensen, ondanks
hun handicaps (sociaal, lichamelijk, psychisch) nog wél kunnen. Niettemin kent de zelfredzaamheid van hoogbejaarden en gehandicapten
natuurlijk grenzen. We zien dan ook op het platteland zorginitiatieven
die in de richting gaan van 24-uursbereikbaarheid. Deze zorg vindt
dan deels plaats binnen accommodaties, en deels wordt de zorg vanuit
accommodaties aan huis gebracht. Tegenwoordig groeit de consensus
dat ouderen hun oude dag in hun eigen dorp moeten kunnen doorbrengen. Of, zoals het in januari 2004 op de Dag van het Platteland
werd gezegd: “Us mem gaat niet naar de stad.”. Niet naar de verzorgingsﬂat driehoog in de stad of het centrumdorp, maar oud worden in
het eigen dorp. Zo’n uitspraak heeft echter nogal wat implicaties.
De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg
(STAGG) heeft in 2000 een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld
voor zorgvragen in het jaar 2015. Het aantal mensen per 10.000 inwoners dat in 1995 intramuraal of in een beschutte woonvorm woonde,
bedroeg 340, ofwel 3,4 %. In 2040 zouden dat er 500 per 10.000
inwoners zijn, ofwel 5%. Door extramuralisering en vermaatschappelijking zullen deze 500 inwoners in de toekomst bestaan uit:

– 60 intramuraal wonenden die intensieve zorg nodig hebben;
– 40 intramuraal wonenden die zorg en toezicht nodig hebben
(met name psychogeriatrie);
– 300 mensen die in gewone zelfstandige woningen verblijven;
– 100 mensen in aangepaste woningen.
Voor al deze groepen is dagbesteding, huishoudelijke zorg, persoonlijke zorg en begeleiding nodig. De STAGG heeft ook een plattelandsscenario uitgewerkt. Voor de eerdergenoemde 10.000 inwoners heeft
de STAGG gerekend met twee kleine dorpskernen van 2.500 inwoners
en een grotere dorpskern van 5.000 inwoners. De STAGG stelt dat
in elke dorpskern een activiteitencentrum moet zijn voor dagopvang
met recreatieve en culturele activiteiten. Dus een min of meer multifunctioneel gebouw waarin ook het consultatiebureau is gevestigd en
het peuterspeelzaalwerk: dit zou zelfs het dorpscafé kunnen zijn. In
elk dorp is 24-uurszorg aanwezig. In de grotere dorpskern is een ‘zorgkruispunt’ vanwaaruit zorg en diensten gecoördineerd worden.
Punten van aandacht:
• Ontwikkel een scherp oog voor de kwetsbare burgers in het dorp.
• Zorg voor een goed activiteitencentrum waarin dagopvang en recreatieve activiteiten voor ouderen en gehandicapten georganiseerd
worden.
• Zorg voor genoeg aangepaste woningen en organiseer zorg op maat
voor thuiswonende ouderen en andere maatschappelijk kwetsbaren.
• Kijk naar mogelijkheden om generaties met elkaar te verbinden.
• Probeer niet alle zorg in het dorp te organiseren. Kijk ook naar
specialisaties in centrumgemeenten.
• Organiseer lokale steunnetwerken (bewoners onderling).
Welzijn

Het aandachtsveld welzijn wordt wel samengevat met de formule van
de vier O’s: Ontmoeting, Ontspanning, Ontplooiing en Opvang.
Deze formule gaat meestal vergezeld van de volgende toevoeging:
centrale leidraad in het welzijnswerk is activering en het bevorderen
van participatie in de samenleving, waarbij de aandacht met name
gericht is op kwetsbare groepen. Binnen het huidige welzijnsbeleid
vallen de volgende terreinen:
– Welzijn jeugd,
– Maatschappelijke dienstverlening (o.a. maatschappelijk werk),
– Maatschappelijke Opvang (o.a. thuislozenvoorzieningen, Blijf-vanmijn-lijfhuizen),
– Emancipatie,
– Amateursport,
– Welzijn ouderen,
– Welzijn gehandicapten,
– Opvang en integratie van vreemdelingen.
In kleinere dorpen heeft welzijn vooral betrekking op het inhoud geven aan de ontmoetingsfunctie, en dient het er vooral voor te zorgen
dat jongeren, ouderen, mensen met een handicap, maar ook nieuwkomers (import) het gevoel hebben erbij te horen en ertoe te doen. In
de grotere centrumdorpen treft men ook voorzieningen op het terrein
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van maatschappelijke dienstverlening, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Vanuit het centrumdorp wordt vervolgens een
breder gebied van kleinere dorpen bestreken.
De aandachtsvelden Welzijn en Zorg overlappen elkaar in toenemende
mate. Zo onderscheidt de nieuwe AWBZ zeven functies voor extramurale voorzieningen, waaronder de functie ‘activerende begeleiding’.
In de praktijk betekent dit dat er voor ouderen in een verzorgingshuis
activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding georganiseerd worden,
evenals samenkomsten (denk aan koﬃedrinken, kerkgang of gezamenlijk eten), en dat ze persoonlijke ondersteuning kunnen krijgen
(iemand praat met ze, gaat mee wandelen, et cetera) Deze activiteiten
liggen dicht tegen het aanbod van het welzijnswerk voor ouderen. In
het welzijnswerk staat de maatschappelijke participatie van ouderen
centraal. De kern van het werk bestaat uit het aanbieden van activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en educatie. Nu is door het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) in opeenvolgende studies steeds opnieuw
vastgesteld dat de circuits van Zorg, Welzijn en Wonen op lokaal
niveau te weinig samenhangend opereren. Succesvolle vernieuwende
projecten op het platteland weten die verbindingen wel te leggen.
Punten van aandacht:
• Verbind het aandachtsveld welzijn nadrukkelijk met de aandachtsvelden van zorg, publieke ruimte, wonen en bewoners onderling.
• Geef inhoud aan de ontmoetingsfunctie, draag ervoor zorg dat
mensen elkaar zowel binnen in aantrekkelijke locaties, als buiten
in fraai vormgegeven pleintjes, parken en speeltuinen kunnen
ontmoeten.
Onderwijs en buitenschoolse opvang

De aandachtsvelden onderwijs en opvang zijn de laatste jaren met
elkaar verknoopt geraakt. Dit heeft vooral te maken met de groei
van het aantal taakcombineerders, dat wil zeggen: ouders die voor de
opgave staan om werk en de opvoeding van kinderen te combineren.
In de studie van Manuela du Bois-Reymond e.a. Samenwerken aan
opvang buiten schooltijd (1998) wordt geconstateerd dat er juist op het
platteland sprake is van een slechte afstemming tussen verschillende
kindinstellingen zoals de school, de kinderopvang, de kinderarts, de
peuterspeelzaal, naschoolse opvang, et cetera. Sinds een aantal jaren
zijn we getuige van de voorzichtige opkomst van de brede school op
het platteland. Voor taakcombineerders vormen de dagarrangementen
van een brede school een grote uitkomst. Het biedt hen de mogelijkheid om arbeid en zorg daadwerkelijk te combineren. Daarnaast zijn
brede scholen ook opgezet om onderwijsachterstanden te bestrijden.
Ook dit perspectief is relevant voor het platteland, gezien de aanwezige achterstanden.

Punten van aandacht:
• Zorg voor een brede dorpsschool in de vorm van een dorpscentrumachtige voorziening.
• Zorg dat de locatie aantrekkelijk is.
• Zorg voor veilige verkeersroutes, waardoor kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar zelfstandig de school kunnen bereiken (kindlint).
Bewoners onderling

Er is op het platteland veel zelfwerkzaamheid. Als er geen subsidie
beschikbaar is, betekent dat niet automatisch dat er niks gebeurt.
Integendeel: sla een willekeurige gemeentegids open en zelfs bij de
kleinste dorpen staat er een onafzienbare rij van verenigingen en
clubs vermeld. Deze informele sociale infrastructuur herbergt tot op
de dag van vandaag een groot sociaal kapitaal. Tegelijkertijd zijn er
signalen dat dit sociaal kapitaal lijkt te eroderen door individualiseringsprocessen, de opkomst van de tweeverdienersamenleving, en
culturele botsingen tussen gevestigden en nieuwkomers. Afnemende
sociale controle en burgerinzet zouden daarvan het gevolg zijn. Ook
het binnendringen van rijke stedelingen ten koste van ‘eigen’ mensen
zet kwaad bloed, en ondergraaft mogelijk bestaande sociale structuren
(Davelaar e.a., 2002). Onderzoek van Thissen (1998) laat evenwel zien
dat het zo’n vaart niet loopt. De nieuwkomers zijn vooral geïnteresseerd in de betere woonmilieus. En zijn ze daar eenmaal gevestigd,
dan zijn ze inderdaad niet zo snel te porren voor de plaatselijke fanfare, maar wel voor de tennisclub. En als het nodig is, richten ze die zelf
op. Recent onderzoek leerde Thissen dat plattelandsbewoners maar
één voorziening echt nodig hebben, en dat is een overdekte ruimte om
samen te komen. Of dat nu een dorpskroeg, schoollokaal of dorpshuis
is, maakt niet uit. Toch blijft het thema van het vasthouden van het
sociaal cement in de dorpen een vaste kopzorg van wethouders.
Punten van aandacht:
• Werk aan de instandhouding en verbetering van de informele
sociale infrastructuur en nieuwe collectiviteiten.
• Geef nieuwkomers een kennismakingsprogramma of inburgeringscursus.
• Houd het bestand aan actieve vrijwilligers en mantelzorgers vitaal,
en vernieuw en verjong het.
• Anticipeer op de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning die
medio 2006 van kracht wordt: versterk lokale informele sociale
steunstructuren.
• Verbind bewoners onderling nadrukkelijk met de professionals
actief in de aandachtsvelden zorg en welzijn.
Cultuur

‘Dorpen met een verhaal’ oefenen een positieve sociale invloed uit
op hun bewoners. Men raakt gefascineerd door het dorp in de eigen
streek, wordt actief, en legt contact met anderen. Dit gevoel van verbondenheid met de directe omgeving is vaak de motor achter de inzet
in de lokale civil society. Heel belangrijk is het om aan te sluiten bij
aanwezige ruimtelijke karakteristieken. Die kunnen liggen in de sfeer
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van het landschap (boomgaarden, rijen met knotwilgen, meanderend
riviertje) en in de sfeer van monumenten. Dat hoeven niet alleen
monumentale boerderijen te zijn; het gaat ook om agrarische en industriële monumenten zoals kanalen, draaibruggen, schutsluizen, bakstenen schoorstenen, dijkhuisjes, aardappelkelders, waterschapshuizen,
treinstationnetjes, et cetera.
Dorpse elementen bieden aanknopingspunten voor verschillende
betekenistoekenningen. Een interessant en actueel voorbeeld van het
heel zorgvuldig benutten en mobiliseren van het aanwezige culturele
erfgoed is het initiatief van Stichting Innovatie Veenkoloniën om
vier ontwerpen te laten maken voor het Veenkoloniale gebied, dat
zich over Groningen en Drenthe uitstrekt. In het Opgavenboek De
Nieuwe Veenkoloniën (2005) is dit robuuste culturele erfgoed prachtig
beschreven, en blijkt dit erfgoed een enorme inspiratiebron te zijn
geweest bij het maken van toekomstplannen voor de Veenkoloniën
in 2050. In de verschillende plannen is er heel veel aandacht voor de
verbinding tussen een gedeelde leefstijl (vrijheid, liefde voor het open
landschap) en vormen van kleinschalige bebouwing en sociale cohesie.
Punten van aandacht:
• Ga heel zorgvuldig om met het aanwezige landschappelijke, agrarische en industriële erfgoed in en rond het dorp.
• Gebruik dit en leg de verbinding met het sociaal en economisch
potentieel.
Veiligheid

Het aandachtsveld veiligheid heeft in de eerste plaats te maken met
verkeersveiligheid. Er is veel sluipverkeer op het platteland; recreanten
en toeristen belagen de trage weggebruiker (wandelaar, ﬁetser); voorts
is er het speciﬁeke wegverkeer van de landbouwer, terwijl zwaar verkeer door de dorpskernen dendert. Ook rond scholen is de verkeerssituatie niet optimaal en op veel ﬁetspaden in het buitengebied ontbreekt verlichting.
Het platteland kent ook speciﬁeke vormen van uitgaansgeweld rond
discotheken. Bovendien spelen op het platteland, net als in stedelijke
gebieden, gevoelens van sociale onveiligheid een rol. In Nederland zijn
burgers in toenemende mate angstig geworden voor mensen die ze niet
kennen. Er is angst voor het vreemde, het onbekende en het andere.
Men is bang, omdat men het gedrag van anderen onvoorspelbaar
vindt. Ook de dorpen van Nederland veranderen. Ook daar vinden
processen van anonimisering plaats en verdwijnen vanzelfsprekende
vormen van sociale controle. Dat is deels winst, want het klimaat van
een dorp kon ook claustrofobisch en verstikkend zijn. Toch is het belangrijk dat dorpen hun weerbaarheid en collectieve zelfredzaamheid
behouden richting uitingsvormen van vandalisme, onbeschoft gedrag,
verkeersonveiligheid en vormen van criminaliteit. Gevoelens van onveiligheid kunnen heel ondermijnend zijn voor de leefbaarheid van
een dorp.

Punten van aandacht:
• Investeer in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.
• Probeer sociale onveiligheid te verminderen door middel van
sociale en fysieke ingrepen.
• Investeer in de lokale civil society om de weerbaarheid en
collectieve zelfredzaamheid van het dorp vast te houden en zo
nodig te versterken.
Lokale economie

In een steeds verder verstedelijkend Nederland bezitten de landelijke
gebieden een gouden schat: die van natuur, erfgoed en landschap.
De uitdaging is deze schat respectvol, maar niet te eerbiedig, te
exploiteren. Natuur, cultuur en landschap vertegenwoordigen een heel
belangrijk economisch én sociaal potentieel. Een en ander betekent
dat heel bewust plaats ingeruimd dient te worden voor de esthetische
dimensie in plattelandsontwikkeling. Plattelandsgebieden met een
hoge aantrekkelijkheid en bezienswaardigheid zijn kansrijk om zich
economisch te ontwikkelen. In Europa behoren regio’s die deze natuurlijke en culturele hulpbronnen optimaal weten te benutten, tot de
economische winnaars. Natuur en landschap vertegenwoordigen daardoor niet alleen een economische waarde, maar ook een belangrijke
sociale waarde.
In de context van het platteland verstaan we onder lokale economie
vooral kleinschalige werkgelegenheid, zoals horeca, middenstand,
toeristische activiteiten, verbrede landbouw, en niet-plaatsgebonden
zakelijke dienstverlening (zoals juridische dienstverlening, advieswerk,
onderzoek en redactie-, ontwerp- en vertaalwerk). Echter, omdat ook
grootschalige landbouw een belangrijk ruimtebeslag legt op lokale
investeringsmogelijkheden, is het zaak om de kansen te benutten die
in deze grootschaligheid besloten liggen. Te denken valt aan natuurbeheer en toeristische innovaties. Net als in veel steden probeert men in
vernieuwende plattelandsprojecten vaak wonen, werken, zorg en voorzieningen bij elkaar te brengen. Functiemenging zou in stedelijke gebieden tot ‘stedelijkheid’ leiden. Te verdedigen is dat het in de dorpen
tot ‘leefbaarheid’ leidt. Een dorpssupermarkt is voor de dorpsbewoner
bijna een primaire levensbehoefte. En zo heeft de groeiende gemengde
bedrijvigheid op boerderijen, boerengezinnen uit hun isolement gehaald. Door de schaalvergroting in de agrarische sector was het stil
geworden op de boerderij. De boer en zijn gezin kwamen er met
behulp van machines alleen voor te staan. Nu veel boerderijen zich
deels hebben getransformeerd tot zorgboerderijen en minicampings,
hebben de bedrijvigheid en het sociale verkeer weer bezit genomen van
deze agrarische ondernemingen. Bovendien krijgen boerderijen door
hun nieuwe functies (ook kinderopvang, natuureducatie, verkoop van
streekeigen producten) weer meer contact met de mensen uit het dorp.
Daarnaast lijkt het platteland bij uitstek geschikt voor telewerkers.
Immers, je kunt in de periferie van Nederland wonen en toch via
ICT met werkgevers en klanten verbonden zijn (en zo enorme reistijden besparen). Een recente studie van het Ruimtelijk Planbureau
laat evenwel zien dat zowel het telewerken als de ICT-branche sterk
gebonden blijft aan de Randstad en de periferie daarvan (Van Oort
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en Raspe, 2005). Maar dat kan veranderen. En dus is het belangrijk
dat in Nieuwe Dorpen rekening gehouden wordt met werkruimten
aan huis. Hier zouden de woorden van Pauline Terreehorst (1997) als
motto kunnen gelden: “Mannen en vrouwen laten al meer dan een
eeuw merken dat ze alles binnen handbereik willen hebben en minder
dan nu voor werk, boodschappen, zorg, natuur en recreatie en vertier
als ‘autonomade’ door het leven moeten gaan.”
Een recente studie laat zien dat ook recreatie en toerisme als sociaal
bindmiddel voor het platteland kunnen fungeren. Een goede toeristische infrastructuur kan de levendigheid en het gevoel van waardering voor de eigen omgeving doen toenemen. Zo ook kan het samen
werken aan een goed toeristisch product de binding in een lokale
gemeenschap versterken (Abma e.a., 2005). De terreinen van toerisme,
natuurbeheer, landschapsinrichting, (thuis)zorg, bouwnijverheid, biotechnologie, kleinschalige dienstverlening en kleinschalige maakindustrie lijken alle voor het platteland beloftevolle economische dragers te
zijn, juist vanuit een sociaal perspectief. Essentieel is wel dat deze economische dragers zich verder en vooral veelzijdig ontwikkelen. Men
zit zowel te wachten op de kleine camping, als op hoogwaardig toerisme. Op een hoogwaardig zorgaanbod, op een hoogwaardige kleinschalige maakindustrie, op hoogwaardige landschapsinrichting, op
hoogwaardige architectuur, op hoogwaardige streekproducten (slow
food-industrie). Met ‘hoogwaardig’ bedoelen we producten en diensten
die zich onderscheiden van massaproductie, die vaak ambachtelijk tot
stand zijn gekomen en die ook weten te diﬀerentiëren naar groepen
gebruikers. Dus geen monocultuur aan kleine campings, maar een gediﬀerentieerd toeristisch aanbod voor verschillende welstandsklassen.
Het economisch potentieel is niet alleen gelegen in de toeristische sector. Ook onverwachte sectoren zoals de zorg kunnen stevige impulsen
geven aan de economische vitaliteit in het landelijk gebied. Zie bijvoorbeeld de spectaculaire groei van het aantal zorgboerderijen in de
afgelopen vijf jaar. Van 75 aan het eind van de jaren negentig tot meer
dan vierhonderd nu (www.landbouwzorg.nl). Eerst waren het vooral
mensen met een verstandelijke beperking die een plek vonden op de
boerderij, maar nu vind je er ook mensen met psychische problematiek,
verslaving of burn-out, ouderen, (probleem)jongeren, ex-gedetineerden,
asielzoekers en vrijwilligers.
Punten van aandacht:
• Ontwikkel economische dragers met een positieve sociale spin-oﬀ.
• Investeer in ICT en bouw woningen op kavels met werkruimten,
ateliers en schuren.
• Ook de zorgsector levert economische impulsen!
• Benut grootschalige landbouw voor kleinschalige activiteiten.
Publieke ruimte

In de context van de stad is de publieke ruimte steeds belangrijker
geworden. Een goed ingerichte publieke ruimte geeft bewoners niet
alleen gevoelens van veiligheid, welbevinden en rust, maar creëert ook
een stimulerende pedagogische context voor kinderen. In de steden

zouden zich steeds meer ‘binnenkinderen’ ophouden – kinderen die
weinig buiten komen. In het onderzoek van Karsten e.a. (2001, 138),
Van de straat? De relatie jeugd en openbare ruimte verkend, wordt
opgemerkt dat er nagenoeg niets bekend is over het gebruik van de
publieke ruimte door kinderen op het platteland:
“Hoe groeien kinderen op op het platteland? Het Nederlandse onderzoek is bijna geheel gericht op stedelijke gebieden. Over het platteland
bestaan enerzijds idyllische beelden, terwijl anderzijds bekend is dat
vergrijzing, schaalvergroting en het opheﬀen van voorzieningen vooral
op het platteland spelen (leefbaarheidvraagstukken).”
Bij platteland denkt men te snel aan De schippers van de Kameleon.
Daarin wordt een onbelemmerde speelnatuur gesuggereerd, terwijl
veel dorpen zich juist kenmerken door verkeersonveiligheid. Want veel
dorpslinten zijn van oudsher gegroeid langs de grotere, doorgaande
wegen. De aanwezigheid van veel groen in en rond dorpen is helemaal
niet vanzelfsprekend. Groen in het landelijk gebied is vrijwel altijd
private ruimte: agrarisch gebied, eigen erf of achtertuin. Openbaar
speel- of struingroen is vaak schaars. Net als in de steden wordt het
nogal eens opgeoﬀerd voor woningbouw. Door inbreiding heeft het
versteningspercentage van veel dorpen stedelijke trekken. Daarnaast
is het ommeland van dorpen vaak niet goed ontsloten. De aloude ommetjes rond het dorp zijn weg, terwijl de herverkaveling ervoor heeft
gezorgd dat de onverharde weggetjes door het boerenland verdwenen
zijn dan wel niet betreden mogen worden. Een en ander betekent dat
ook in dorpen de openbare ruimte onder druk staat. Om te chargeren:
dorpskinderen worden teruggedrongen in de achtertuin van het ouderlijk huis.
Momenteel wordt op verschillende plaatsen nagedacht over ‘openbaarheid’. Hoe geef je de openbare ruimte zo vorm dat men zich er
thuis en veilig voelt en er plaats is voor spontane ontmoetingen? Men
spreekt ook wel van nieuwe vormen van collectiviteit. Het gaat hierbij
om het inrichten van ‘de tussenruimte’, de ruimte die letterlijk ligt
tussen de drempel van het eigen huis en de drempel van de sportclub,
buurtsuper, winkelcentrum, kerk, garage, openbare weg, akker, of
multifunctionele accommodatie. De vraag is steeds: hoe kan deze
tussenruimte zo worden ingericht dat de omgeving uitnodigt tot ontmoeting en sociaal contact? In het geprivatiseerde boerenland lijken
kansen te liggen om ruimten in te richten vanuit het uitgangspunt van
nieuwe collectiviteit; te denken valt aan gedeelde moestuinen, bloementuinen en speeltuinen.
Punten van aandacht:
• Heb oog voor veilige, goed ingerichte publieke ruimten.
• Probeer nieuwe vormen van collectiviteit te ontlokken, door de
inrichting van de publieke ruimte, maar ook door de vorm van woningbouw.
• Besteed in het bijzonder aandacht aan speelruimten voor kinderen.
Leg daarbij de verbinding met bewoners onderling en met de aandachtsvelden cultuur en economie.
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Wonen

Het aandachtsveld wonen heeft (vanuit sociaal perspectief) vooral
te maken met de diﬀerentiatie (homogeen of heterogeen?) en de
levensloopbestendigheid van het woningbestand. De vraag is welke
woningvoorraad, zowel in termen van marktsegment (huur en koop)
als typologieën (gezinswoningen, starterswoningen, woonvormen voor
ouderen), bijdraagt aan de sociale vitaliteit van een dorpsgemeenschap.
Recent onderzoek maakt duidelijk dat er een relatie is tussen sociaalculturele homogeniteit en de mate waarin mensen contact met elkaar
maken. Nio (2002, 40) stelt in dit verband:
“[…] onderzoek toont aan dat sociaal contact tussen bewoners beter
en intensiever is als de bewoners vergelijkbaar zijn in hun leefstijl en
hun sociale kenmerken. Dit betekent dat collectieve verkavelingen
die ‘dorpsheid’ moeten oproepen, gebaat zijn bij sociaal-culturele
homogeniteit, in plaats van heterogeniteit. […] Ook de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling heeft onlangs een pleidooi gehouden
om aan te sluiten bij de wensen van bewoners die wijzen in de richting
van homogeen samengestelde woonbuurten. Zulke homogene buurten
versterken volgens de raad de identiﬁcatie met de woonomgeving en
daarmee de betrokkenheid op het wel en wee van haar bewoners.”
Uit onderzoek blijkt tevens dat er een relatie is tussen de menselijke
maat van de bebouwing en het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers (Musterd en Ostendorf, 2000). Mensen zijn geneigd zich meer
van elkaar aan te trekken als de gebouwde omgeving een zekere overzichtelijkheid kent; bij een te grote schaal wint de anonimiteit. Nio
(2002) wijst op een schaalniveau dat onder de buurt ligt: het ‘blok’,
een eenheid van twintig tot dertig woningen. Op dit schaalniveau
zouden ook nieuwe vormen van collectiviteit wat betreft woningbouw
kunnen gedijen en zouden bewoners ook het gebruik van een gemeenschappelijke tuin, parkeerhof of andere voorzienig kunnen delen.
De vraag is ook of in het geval van Nieuwe Dorpen eventueel plaats
ingeruimd kan worden voor wat Herngreen en Elerie (2002) ‘vindingrijke overlevers’ noemen. Deze groep ontbreekt momenteel in marktonderzoek naar woonstijlen. Herngreen en Elerie schrijven dat deze
groep nog het meest lijkt op de bevolking zoals die vroeger in de dorpen woonde. Het zijn mensen die, eventueel aangevuld met een kleine
uitkering, het nodige bij elkaar scharrelen in de informele branches
van oppassen, boodschappen doen, klusjes, grasmaaien en poetsen.
Daarnaast wijzen de auteurs erop dat dorpsheid ook ruimte vraagt om
op het eigen erf te prutsen en ‘te klooien aan een boot of iets anders’.
In het eerder aangehaalde Opgavenboek De Nieuwe Veenkoloniën
(2005) worden mensen met deze vrije levensstijl heel bewust aangesproken. Het gebied van de Veenkoloniën zou bij uitstek een gebied
zijn waar unieke woonmilieus aangeboden kunnen worden; juist aan
mensen die niet kunnen aarden in Vinex-locaties, én die bovendien
niet over ruime ﬁnanciële middelen beschikken.
Een ander interessant punt is of je eerst woningen bouwt en later
voorzieningen, of dat je de volgorde omdraait. De socioloog Groen-

man (1959) heeft dit ooit ‘de volgorde der werken’ genoemd. Vanuit
het oogpunt van samenlevingsopbouw, lijkt Groenman te suggereren,
zou er voor de tweede optie veel te zeggen zijn: realiseer voorzieningen
voordat de laatste huizen afgetimmerd zijn. Toch kiest Thissen (2002),
ook redenerend vanuit een samenlevingsopbouwoptiek, precies voor
het omgekeerde. Het vooraf scheppen van voorzieningen negeert het
ontstaan van gemeenschapsinitiatieven als een informele ontmoetingsruimte, een plaatselijke bibliotheek georganiseerd door vrijwilligers, en
een basketbalplein dat in de winter dienst kan doen als schaatsbaan.
Thissen wijst er net als Herngreen en Elerie op dat het belangrijk is om
bij de bouw van nieuwe wijken of dorpen, zaken “onaf” en “braak” te
laten. Tussen beide opties lijkt wel een middenweg te bestaan.
Punten van aandacht:
• Bouw woningen voor diverse levensstijlen.
• Denk eerder in termen van blokken, buurtschappen en kleine
enclaves dan in termen van wijkjes.
• Kies voor homogeniteit in de heterogeniteit.
• Laat ruimte braak liggen. Geef bewoners de ruimte!
Samenvattend: aangrijpingspunten voor het wegnemen van kopzorgen
In deze paragraaf zijn negen aandachtsvelden beschreven die invulling geven aan het sociale perspectief. Deze aandachtsvelden zijn het
beste te begrijpen als aangrijpingspunten. Het zijn aangrijpingspunten
met behulp waarvan sociale kwesties aangepakt kunnen worden, in
het bijzonder de eerder omschreven ‘twaalf kopzorgen van de wethouder’. Boodschap is dat de meest eﬀectieve én innovatieve aanpak van
deze sociale kwesties ligt in de kunst van het verbinden van de hier
beschreven aandachtsvelden. Over de innovatiekracht die van deze
verbindingskunst uitgaat, gaat de volgende paragraaf.
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6
Praktijkvoorbeelden
van sociale innovaties

We begonnen dit essay met een lofzang op de vindingrijkheid van het
platteland. Die vindingrijkheid is vaak een gevolg van complexe veranderingsprocessen die zich in de samenleving afspelen. Het gaat om
demograﬁsche ontwikkelingen als vergrijzing en huishoudenverdunning, om conjuncturele en culturele trends en het voortschrijdende
proces van schaalvergroting. We lieten zien dat de uitwerking van
die processen zich op het platteland anders aftekent dan in stedelijke
gebieden. Tegelijkertijd is de beleidscontext het afgelopen decennium
ingrijpend veranderd. Decentralisatie van het overheidsbeleid is erop
gericht zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de speciﬁeke lokale
situatie; decentralisatie moet leiden tot lokaal maatwerk. En ook het
streven naar integraliteit van beleid staat – zo lieten we zien in paragraaf 3 – opnieuw in de schijnwerpers.
Het is duidelijk dat zowel de vraag- als de aanbodzijde van het sociale
perspectief volop in beweging is. In de steden, maar zeker ook in de
dorpen. De vraag is nu: hoe wordt in het landelijk gebied concreet geanticipeerd op de beschreven veranderingen in samenleving en beleid?
In het verlengde hiervan liggen vragen als: leidt dit ook tot aansprekende sociale innovaties? Treﬀen we (opnieuw) de voor het platteland
zo kenmerkende vindingrijkheid aan? Wordt er lokaal maatwerk geleverd? Hoe integraal zijn die sociale innovaties? Slaagt men erin om
via concrete initiatieven en projecten verbindingen te leggen tussen de
verschillende aandachtsvelden van het sociale perspectief, of bruggen
te slaan tussen het sociale en het economische of het ruimtelijke perspectief?
Deze vragen kunnen met een volmondig ‘ja’ beantwoord worden. Een
literatuurverkenning en een uitgebreide rondgang langs instellingen,
kennisinstituten en experts in het landelijk gebied heeft een lijst van
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21 interessante, vindingrijke plattelandsinitiatieven opgeleverd. In deze
paragraaf presenteren we een viertal casussen die we beschouwen als
aansprekende innovaties in het sociale perspectief. Het gaat om casuïstiek waarin een vernieuwende invulling wordt gegeven aan bestaande
concepten, samenwerkingsvormen of methodes, en waarin verschillende aandachtsvelden van het sociale perspectief met elkaar worden
verbonden. Bovendien geldt voor alle vier casussen dat ze zich in de
praktijk reeds bewezen hebben, en daarom ook elders toepasbaar zouden moeten zijn.
Vier excellente voorbeelden van vindingrijkheid

Dat het platteland er vandaag de dag nog steeds in slaagt zichzelf te
vernieuwen, laten we zien aan de hand van de volgende casussen:
1 Een dagbestedingsproject voor verstandelijk gehandicapten in een
supermarkt in het Friese dorp Oldeberkoop;
2 Een brede school in het Limburgse dorp Oﬀenbeek;
3 Een integrale zorg- en welzijnsvoorziening in het Friese
Trynwâlden;
4 Een multifunctioneel voorzieningencomplex in het dorp Jubbega
in Friesland.
Alvorens dieper in te gaan op de redenen waarom wij deze casuïstiek
als excellente sociale innovaties aanmerken, volgt eerst een beknopte
beschrijving van de vier projecten, waarbij bovendien de veranderende
lokale en maatschappelijke context in beeld wordt gebracht. Uitgebreide beschrijvingen van de vier casussen zijn opgenomen als bijlage bij
dit essay. Daar is ook de longlist van in het sociale perspectief interessante plattelandsinitiatieven te vinden.
Casus 1: Supermarkt Attent in Oldeberkoop (Friesland)

In het Friese dorp Oldeberkoop (circa 1.500 inwoners) is de instandhouding van de dagelijkse winkelvoorziening gecombineerd met een
dagbestedingsproject voor verstandelijk gehandicapten. Het aanwenden van zorggelden om de winkelvoorziening in het dorp in stand te
houden, is een innovatie in het sociale perspectief. Door de aandachtsvelden zorg, welzijn en lokale economie met elkaar te verbinden, krijgt
de leefbaarheid van het dorp op al die terreinen een positieve impuls.
De dorpssupermarkt, die jarenlang een zieltogend bestaan leidde,
kan behouden blijven omdat een groot deel van de loonkosten wordt
betaald uit de AWBZ. En de verstandelijk gehandicapten vertonen
minder gedragsproblemen dan toen zij in een intramurale voorziening
verbleven. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
In 2003 werd de dorpssupermarkt Meermarkt van de ondergang gered
toen zij door zorginstelling Talant werd aangekocht. Na een grondige
renovatie van het gebouw en het interieur bestaat het personeel sinds
1 oktober 2003 uit dertien mensen met een verstandelijke handicap
en een viertal begeleiders. Voor de leefbaarheid van het dorp is de
instandhouding van de supermarkt een groot goed. De supermarkt is
nu de kurk waarop ook andere middenstanders in het dorp kunnen
blijven drijven. Tegelijkertijd houdt de supermarkt het dorp aantrekkelijk voor het verblijfstoerisme (hotel, passantenhaven, minicampings).

Het inzetten van zorgmiddelen biedt overigens meer mogelijkheden
voor versterking van de sociale en de economische component van
het dorpsleven. Naast dagelijkse winkelvoorzieningen kunnen ook
andere vormen van zowel proﬁt als non-proﬁt dienstverlening op
deze manier geﬁnancierd worden. Dagbesteding voor gehandicapten
kan bijvoorbeeld ook worden toegepast voor het onderhoud van
(groen)voorzieningen, publieke werken, kleinschalige landbouw,
natuurbeheer of klussendiensten. Een uitbreiding van deze vorm
kan gezocht worden in de ‘maatjesformule’, waarin de mensen met
een verstandelijke handicap samen met bijvoorbeeld gepensioneerde
ouderen werkzaamheden uitvoeren.

Casus 2: De Meander in Offenbeek (Limburg)

Centrum voor het jonge kind De Meander in het Noord-Limburgse
dorp Oﬀenbeek (4.500 inwoners) is een van de eerste brede scholen
op het platteland. In De Meander zijn de aandachtsvelden zorg, welzijn en onderwijs en buitenschoolse opvang niet alleen onder één dak
gebracht, maar ook inhoudelijk met elkaar verknoopt. De ontwikkeling van het kind is leidend en de schoolleiders hanteren een duidelijke
visie op de positie van de school in de lokale samenleving. Innovatief
aan De Meander is dat alle participanten zich committeren aan het
inhoudelijke concept: de doorlopende lijn in de opvoeding van het
kind. Hierbij is ‘taalontwikkeling’ gekozen als verbindend element.
Met de komst van De Meander is de leefbaarheid in het dorp verbeterd en de deelname van allochtone kinderen aan de peuterspeelzaal
enorm toegenomen.
Het project is in de jaren negentig ontwikkeld als antwoord op verschillende (achterstands)problemen. Omdat verschillende partijen
tegelijkertijd vergelijkbare concepten ontwikkelden, werd besloten
de krachten te bundelen. Naast de katholieke basisschool Oﬀenbeek
biedt De Meander onderdak aan een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, speel-o-theek, jeugdgezondheidszorg van de GGD en een consultatiebureau. Er wordt samengewerkt met de welzijnstichting Wel.kom
en de openbare bibliotheek Reuver-Beesel. Er is een inhoudelijk coördinator aangesteld om de samenwerking en de onderlinge samenhang
te bewaken en stimuleren. Er zijn verschillende aanvullende functies
ontwikkeld, zoals een pedagogisch spreekuur. Ook het gebouw levert
een belangrijke bijdrage aan de laagdrempeligheid van De Meander.
Het is vriendelijk vormgegeven, met een centrale binnengang met veel
lichtinval. Doordat deze binnengang publiek toegankelijk is, loopt iedereen die gebruikmaakt van een van de functies, vanzelf ook door de
school. Mensen komen dus al jaren in het gebouw, en die vertrouwde
omgeving is een logische schoolkeuze voor het kind.
Het aanbod in De Meander is uitgebreider dan in de meeste brede
scholen.Het is opmerkelijk dat men erin slaagt om juist op het platteland een dermate uitgebreid pakket kindvoorzieningen aan te bieden.
De gemeente heeft het brede school-concept omarmd en de Zorggroep
Noord-Limburg kijkt op een moderne manier aan tegen zorg en contacten tussen oud en jong. Dat iedereen in hetzelfde gebouw werkt,
wordt als een meerwaarde gezien. Je kent elkaar, je spreekt elkaar én
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je doet wat de ander vraagt, omdat je de vraag van de ander goed in
kunt schatten. Daarmee laat De Meander zien hoe het samenbrengen
van verschillende partijen in een gezamenlijke accommodatie inhoudelijke synergie kan opleveren.
Casus 3: It Skewiel in Trynwâlden (Friesland)

In de Friese Trynwâlden (zeven dorpen en twee gehuchten in de gemeente Tytsjerksteradiel, circa 10.000 inwoners) begon men in 1999
met een geheel nieuwe wijze van het bieden van zorg aan ouderen.
Het verzorgingshuis werd gesloopt en sindsdien blijven alle ouderen
thuis wonen. Vanuit een nieuw dienstencentrum krijgen ze de 24uursondersteuning die zij nodig hebben. Daarbij staat het welzijn van
de oudere – en dus niet de zorg – voorop. Om wonen, zorg en welzijn
los te koppelen én de benodigde hulp vervolgens aan te bieden in
een integraal pakket, hebben de gemeente en de betrokken zorg- en
welzijnsorganisaties voor het werkgebied Trynwâlden hun mensen en
middelen ondergebracht in de nieuwe organisatie It Skewiel.
Inmiddels is het concept verbreed: It Skewiel richt zich op alle bewoners van de Trynwâlden. Ze stelt zich teweer tegen de mythe dat het
platteland leegloopt en dat men daar zelf niets aan kan veranderen.
In de visie van It Skewiel gaat het erom de burger en zijn omgeving
zodanig te faciliteren dat hij in staat is vorm te geven aan zijn eigen
dagindeling. Het aanbieden van dagactiviteiten speelt een centrale rol.
In verschillende nieuwe projecten wordt gewerkt aan het ontsluiten
van beschikbare kennis en het creëren van gezamenlijke activiteiten
door bewoners. Het fysieke zenuwcentrum van het gebied is Heemstra State, een multifunctionele accommodatie in het dorp Oentsjerk.
Hier bevindt zich het loket vanwaaruit alle ondersteuning wordt
georganiseerd en geleverd, en waar velen elkaar ontmoeten. In het modern vormgegeven gebouw kunnen ouderen biljarten, gaan kinderen
naar de peuterspeelzaal, huist de logopedist en vinden uitvaardiensten
plaats. Ondanks de relatief grote schaal ontstaan in het gebouw allerlei
dwarsverbanden: peuters lezen samen met ouderen en er loopt een
project waarin jongeren ouderen ﬁlmen die verhalen vertellen over de
geschiedenis van de streek.
It Skewiel kan op twee fronten als innovatief bestempeld worden. In
de eerste plaats omdat de zorgverlening aan ouderen is ‘omgedraaid’:
ze hoeven niet meer naar een verzorgingstehuis maar ontvangen thuis
24 uur per dag de zorg die ze nodig hebben. In de tweede plaats
omdat oud en jong, en zorg, welzijn en ontspanning in één gebouw
met elkaar verbonden zijn. Daardoor zijn sectorale schotten doorbroken. It Skewiel omvat niet alleen de aandachtsvelden zorg, welzijn,
wonen (in de vorm van seniorenwoningen) en onderwijs en buitenschoolse opvang, maar ook het aandachtsveld bewoners onderling.
Want het initiatief vervult een belangrijke sociale functie – Heemstra
State is een belangrijke ontmoetingsplaats – die in de toekomst nog
verder wordt uitgebouwd. Daarmee ontstaat ook een link met het
aandachtsveld cultuur. In het project is bewust gekozen voor concentratie van voorzieningen op één plek. Men is ervan overtuigd dat deze
schaal noodzakelijk is om voorzieningen te creëren die ook op langere
termijn duurzaam zijn en die bezuinigingen kunnen doorstaan.

Casus 4: De Kompanije in Jubbega-Hoornsterzwaag
(Friesland)

De Kompanije is een multifunctioneel voorzieningencomplex in
Jubbega. Wat begon als initiatief om de dienstverlening aan thuiswonende ouderen te verbeteren, resulteerde uiteindelijk in een totale
reconstructie en onderlinge afstemming van de aandachtsvelden wonen, zorg, welzijn en onderwijs en buitenschoolse opvang. Daarbij is
het van belang te vermelden dat het initiatief door de bewoners – en
dus vanuit de lokale cultuur – geïnitieerd is. De ambitie van De Kompanije is om de leefbaarheid van het dorp van een nieuwe impuls te
voorzien door meer jongeren en jonge gezinnen aan het dorp te binden
en tegelijkertijd ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen sociale omgeving te blijven wonen.
Het initiatief voor De Kompanije is afkomstig van de ouderenadviseur
van welzijnsinstelling Caleidoscoop en de plaatselijke dominee. Zij
kwamen tot de conclusie dat zorgbehoevende ouderen liever in het eigen dorp blijven wonen dan dat ze verhuizen naar een verzorgings- of
verpleeghuis in Gorredijk of Heerenveen. De initiatiefnemers legden
contact met woningcorporatie Arqin voor de bouw van zorgwoningen
en zorginstelling Moerborch voor het leveren van extramurale zorg.
In het kader van de extramuralisering van mensen met een handicap
is gehandicaptenorganisatie Talant betrokken. Omdat ook de beide
basisscholen aan vervanging toe bleken, werd besloten de bouw van
een nieuw dienstencentrum te verbinden met het brede school-concept. Om een samenhangend pedagogisch klimaat te creëren, is deze
ontwikkeling gekoppeld aan het bestaande multifunctionele centrum
De Expansiehal, waarin een sporthal, jeugdwerk, ouderenwerk, bibliotheek en vergaderruimtes al twintig jaar onderdak vinden.
Vernieuwend aan De Kompanije is de integrale aanpak: men wil oud
en jong aan het dorp binden door de krachten van zoveel mogelijk partijen (waaronder de zorginstelling, gehandicapteninstelling,
woningcorporatie en brede school) te bundelen én tegelijk voort te
bouwen op de bestaande sociale infrastructuur (De Expansiehal).
Doelstelling is om het dorp te revitaliseren, zodat men de komende
25 jaar kan voldoen aan de behoefte van verschillende doelgroepen:
kinderen, gezinnen, ouderen en mensen met een handicap. Daardoor werkt men toe naar een bijna autarkische gemeenschap. Het
project wordt stap voor stap gerealiseerd. Na de realisatie van het
nieuwe dienstencentrum wordt gestart met de bouw van nieuwe
(zorg)woningen. Het is juist de reikwijdte van het concept die initiatieven zoals De Kompanije kan laten bijdragen aan een algemene
dorpsvernieuwing.
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7
Systeeminnovaties
en de kunst van het
verbinden

Wellicht vraagt de lezer zich af in hoeverre de gepresenteerde casuïstiek daadwerkelijk als baanbrekend bestempeld kan worden. Kunnen
deze praktijkvoorbeelden ook worden aangemerkt als zogenaamde
systeeminnovaties in het sociale domein? De term kent zijn oorsprong
in technische disciplines, maar wij betogen dat de gepresenteerde
praktijkvoorbeelden wel degelijk als systeeminnovaties in het sociale
domein kunnen worden opgevat. In het geval van systeeminnovaties gaat het altijd om de inbreng van kennis en vaardigheden van
verschillende belanghebbenden. Cruciaal daarbij is dat die verschillende belanghebbenden gezamenlijk iets realiseren en dat daarbij hun
onderlinge verhoudingen ingrijpend veranderen (zie Werkdocument
InnovatieNetwerk, Initiëren van systeeminnovaties (2000, 2).
Een eerste kenmerk van systeeminnovaties in het sociale perspectief
is dan ook het vermogen om tegenstellingen op te heﬀen en tot synthesen te komen. In eerdergenoemd werkdocument wordt dat ook
beklemtoond: systeeminnovaties draaien om het herkennen en overbruggen van verschillen. In de hier gepresenteerde casuïstiek worden
beleidsterreinen, diensten, doelgroepen of geldstromen met elkaar
verbonden die in het discours én in de praktijken van sociaal beleid
traditioneel als dichotomieën werden opgevat. Sectorale schotten
worden doorbroken, doelgroepen met elkaar verbonden en verschillende soorten dienstverlening gecombineerd dan wel geïntegreerd. De
‘kunst van het verbinden’ vormt de drijvende kracht achter systeeminnovaties in het sociale perspectief. Dat kan leiden tot inhoudelijke
synergie, waarbij formeel en informeel, intramuraal en extramuraal,
professioneel en niet-professioneel, publiek en privaat, of categoraal
en algemeen in de juiste mengvormen met elkaar worden verbonden.
In het laatste geval worden traditioneel gescheiden doelgroepen, zoals
kinderen en ouderen of zorgbehoevenden en niet-zorgbehoevenden,
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met elkaar verbonden. Maar het kan ook gaan om organisatorische
verbindingen: combinaties van privaat en publiek, van commercieel en
niet-commercieel. Telkens maken traditionele tegenstellingen plaats
voor grensoverschrijdende concepten met nieuwe mengvormen. Dat
leidt ertoe dat dergelijke binaire posities in het huidige discours steeds
vaker verlaten worden. Welke verbindingen in de casussen worden
gelegd, is te lezen in tabel 3. De tabel laat zien dat in de vier casussen
veel gangbare tegenstellingen worden overbrugd. Formele zorg staat
niet langer tegenover informele zorg, maar wordt in de juiste mengvorm aangeboden. Intramurale zorg is niet langer beter of slechter dan
extramurale zorg, maar beide worden elkaar aanvullend benut. En zo
is het ook met de andere tegenstellingen. De professional is weer niet
per deﬁnitie beter dan de vrijwilliger of omgekeerd. Want: beiden zijn
weer nodig, maar dan wel op het juiste moment in de juiste situatie.
Ook de klassieke oppositie private ﬁnanciering en publieke ﬁnanciering verliest zijn harde contouren. Vindingrijke vernieuwers weten
beide ﬁnancieringsbronnen aan te boren en te combineren.
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Supermarkt

Meander Oﬀenbeek

It Skewiel Trynwâlden

De Kompanije Jubbega

Oldeberkoop
Formeel – informeel

•

•

•

•

Intramuraal –

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Privaat – publiek

•

•

•

•

Commercieel – niet-

•

•

•

•

extramuraal
Professioneel – nietprofessioneel
Categoraal –
algemeen

commercieel
Tabel 3: synthesen in vier casussen

We benoemen nog een tweede eigenschap van systeeminnovaties in
het sociale perspectief: het vermogen tot integraliteit – het leggen van
dwarsverbanden tussen de in dit essay beschreven aandachtsvelden.
Zo zien we dat breed opgezette samenwerkingsverbanden de mogelijkheid scheppen om collectief gebruik te maken van ondersteunende
faciliteiten (administratie, logistiek, inkoop), om daarmee te komen
tot kostenbesparingen. Soms leidt het ertoe dat gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijke accommodatie. Het geldt voor drie van
de vier casussen: De Meander, It Skewiel en De Kompanije. In de
supermarkt in Oldeberkoop dient integraliteit een ander doel. Hier
weet men het aandachtsveld lokale economie te revitaliseren door het
te verknopen met zorg- en welzijnsbudgetten. Het betekent niet alleen
een impuls voor de lokale economie, maar ook een betere voorziening
voor de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten in het dorp.
De mate van integraliteit is goed af te lezen aan het feit dat in alle
casussen verscheidene aandachtsvelden van het sociale perspectief met
elkaar worden verbonden (zie tabel 4).

Supermarkt

Meander Oﬀenbeek

It Skewiel Trynwâlden

De Kompanije Jubbega

ldeberkoop
Zorg

•

•

•

•

Welzijn

•

•

•

•

•

•

•

Bewoners onderling

•

•

Cultuur

•

Onderwijs en
buitenschoolse opvang

Veiligheid
Lokale economie

•
•

Wonen
Publieke ruimte

•

Tabel 4: aandachtsvelden van het sociaal perspectief per casus

De gepresenteerde oplossingen komen niet uit de lucht vallen. Wie
een blik werpt over de schouder (zie paragraaf 3) kan vaststellen dat
het streven naar een integrale en samenhangende aanpak al een oud
streven is. Alleen: het is te lang bij woorden gebleven, terwijl de versnippering en de verkaveling intact bleven dan wel toenamen. De
wereld van de zorg bleef gescheiden van die van het welzijn en het
wonen. De (“deskundige”) professional hield de deur dicht voor (de
“ondeskundige”) vrijwilliger, terwijl vrijwilligers de expertkennis van
de professional in twijfel trokken. De pleitbezorger voor extramuralisering moest zich altijd verdedigen tegenover de personen die een
intramuraal perspectief lieten prevaleren. Deze harde tegenstellingen
worden in de hier gepresenteerde casussen overbrugd. Maar dat is niet
van vandaag op morgen gerealiseerd; systeeminnovaties kosten tijd.
Veel marsroutes zijn dan ook in het verleden uitgezet. Wél steeds met
een helder einddoel voor ogen. De hier gepresenteerde casussen zijn te
beschouwen als de laatste stappen in dat proces. De dorpen van nu en
die van de toekomst proﬁteren ervan.

•
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8
Wenken aan de
wethouder

Dit essay is geschreven met een ideaaltypische lezer voor ogen, namelijk voor de “wethouder die sociale topkwaliteit wil”. Onze denkbeeldige wethouder is niet altijd een “echte wethouder”, maar kan ook
iemand uit het bedrijfsleven zijn, of een persoon die werkzaam is bij
een maatschappelijke organisatie. Hij “staat voor” al die personen die
de wil, de durf en de bereidheid hebben om vrij, los van bestaande
regels en verbodsbepalingen, na te denken over een sociaal vitaal
platteland. Hem of haar bedienen we aan het einde van dit essay met
vijftien praktische wenken. Het zijn aandachtspunten, ambities en
ontwikkelingsrichtingen die direct of minder direct voortkomen uit
de praktijkvoorbeelden die in de vorige paragraaf onder de loep zijn
genomen. Ze vormen geen pasklaar antwoord op zijn of haar kopzorgen, zoals die zijn geformuleerd in paragraaf 2 (“de toptwaalf van
kopzorgen van de wethouder”), maar de wenken bieden de wethouder
wel aangrijpingspunten om van die zorgen af te komen.
1 Durf tegen de trend in te gaan

Een belangrijke les uit de beschreven casuïstiek is dat lineaire processen niet bestaan. Iedere grootschalige ontwikkeling gaat gepaard met
tegenkrachten. Globalisering leidt ook tot lokalisering en schaalvergroting tot schaalverkleining. Durf daarom tegen de trend in te gaan:
de casuïstiek laat zien dat je wel in het eigen dorp oud kunt worden en
dat winkels niet uit het dorp hoeven te verdwijnen. Heb oog voor deze
mogelijkheden en ga de uitdaging aan om het platteland leefbaar te
houden.
2 Ga voorbij aan klassieke tegenstellingen

Het denken in tegenstellingen lost weinig op. Ga daarom op zoek
naar slimme, creatieve combinaties. Misschien kan de dorpssupermarkt wel functies van de zorg- of welzijnsorganisatie overnemen. En
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misschien vinden ouderen het juist aantrekkelijk om hun ontmoetingsruimte te delen met kleine kinderen? Denk niet in schotten, maar
overstijg tegenstellingen. De hier gepresenteerde casuïstiek laat zien
dat het kan.
3 Verbind, verbind, verbind

Als er één boodschap is die in dit essay centraal staat, dan is het wel:
versta de kunst van het verbinden van aandachtsvelden. Sla drie, vier,
vijf of nog meer vliegen in één klap. Het geldt voor de wethouder, de
directeur van de school, zorginstelling of de plaatselijke welzijnsorganisatie. Maar het geldt ook voor de stedenbouwkundige, de planoloog
en de architect die aan de slag gaat met het ontwerp van een Nieuw
Dorp. Verbind de lokale economie met de aandachtsvelden wonen,
publieke ruimte, zorg, welzijn, bewoners onderling, et cetera. Het
bloemdiagram in paragraaf vijf laat zien dat alle mogelijke verbindingen te leggen zijn. Kortom: Geef concrete inhoud aan integraliteit.
4 Nieuwe Dorpen zijn er op verschillende schaalniveaus

Op dit moment worden toekomstplannen gesmeed voor het gebied
van de Veenkoloniën, een gebied van 110.000 hectare tussen de
Hondsrug, de Duitse grens en het Wintschoterdiep. Het gebied strekt
zich bestuurlijk uit over twee provincies (Groningen en Drenthe) en
tien gemeenten. In de toekomstplannen voor dit gebied spelen Nieuwe
Dorpen een belangrijke rol. Ze heten ‘ranches’, ‘buurtschappen’,
‘nederzettingen’ en ‘enclaves’. Het gaat daarbij om Nieuwe Dorpen
op verschillende schaalniveaus: van kleinschalige woonmilieus voor
enkele tientallen tot honderden inwoners.
5 Nieuwe dorpen kunnen worden gerealiseerd

Durf de uitbreiding van een bestaand dorp als Nieuw Dorp te benoemen. Tot voor kort vonden dorpsuitbreidingen, zelfs zeer substantiële,
bijna besmuikt plaats. Zet alle schijnwerpers in volle glorie en pontiﬁcaal op het nieuwe dorp. Benut de kansen die verbonden zijn aan een
dergelijke nieuwe naam. Wees daarbij heel ambitieus: grijp de kans
aan om met de dorpsuitbreiding ook de voorzieningenstructuur te
vernieuwen. Dat betekent niet dat er niet nagedacht hoeft te worden
over de inbedding in bestaande structuren. Integendeel, de kunst ligt
erin om iets nieuws toe te voegen dat ook een meerwaarde betekent
voor de omgeving.
6 Leer van het heden

Belast uzelf bij het uitwerken van een Nieuw Dorp niet met de eis dat
de invulling visionair, baanbrekend en revolutionair dient te zijn. Laat
u inspireren door wat elders werkt. Bekijk of bijzondere voorbeelden
– waaronder de hier beschreven casuïstiek – ook in uw gemeente een
meerwaarde kunnen vertegenwoordigen. Laat u inspireren door het
alledaagse en leg pas dan de verbinding met hoogwaardige ICT en
verbazingwekkende domotica.
7 Leer van het verleden

Durf ook een blik over de schouders te werpen. Plattelandsgemeenschappen kennen vaak een turbulente geschiedenis. En in tal van
dorpen wordt veel tijd en energie gestoken in het boekstaven van de
lokale cultuur en de eigen identiteit. Het is echter waardevol om ook

de sociale geschiedenis van het dorp op te tekenen, omdat veel actuele
sociale kwesties decennia terug ook al eens speelden. Sommige oplossingen uit het verleden laten zich verrassend goed vertalen naar de
actualiteit. Leer dus van die praktijken die eerder hun succes hebben
bewezen en onderzoek of ze zich laten toepassen in de huidige situatie.
8 Nabijheid is een groot goed

Stuur een socioloog of sociaal-geograaf met een enquête op pad, en hij
komt terug met de boodschap dat de tevredenheid van dorpsbewoners
over de leefbaarheid in eerste instantie te maken heeft met de woonkwaliteit en pas daarna met de aanwezigheid van voorzieningen. Maar
het gedroomde dorp is geen dorp dat gedomineerd wordt door de
woonfunctie. Het gedroomde dorp gaat – tegen alle dominante trends
in – eerder in de richting van de autarkische woongemeenschap. Is
dat malle nostalgie? Nee. De hier gepresenteerde casuïstiek laat zien
dat dat tot op zekere hoogte mogelijk is. Een schooltje, kinderopvang,
werk, een winkel op loopafstand – het wordt beleefd als grote luxe.
9 Ontwikkel de brengfunctie

Eén ding is klip en klaar: de levensvatbaarheid van voorzieningen op
het laagste schaalniveau staat in toenemende mate onder druk. Als
een nieuw dorp de gedaante krijgt van een nederzetting van enkele
honderden inwoners, is het vooral de kunst om de brengfunctie aan te
spreken. Er zijn vele voorbeelden te geven: van verbrede postbodes tot
rondreizende theatergezelschappen, bibliobussen, aanvliegende helikopters, vrachtwagens en mobiele platbodems die de kanalen afzakken
waar lintdorpen aan liggen. Banken en zorginstellingen ontwikkelen
services aan huis voor immobiele klanten, ook sportverenigingen zijn
daarmee bezig – zie het opkomende fenomeen van de rondreizende
trainers. Wees inventief!
10 Bouw voor starters en ﬁnishers

Om volledig aan de vraag naar landelijk wonen tegemoet te komen, is
een uitbreiding van het aanbod aan woningen op het platteland onvermijdelijk (Daalhuizen en Heins, 2003). Maar dan moet er niet eenzijdig voor de hogere inkomenscategorieën gebouwd worden, maar moeten er ook aangepaste woningen voor ouderen komen, starterswoningen voor jongeren, en woningen die betaalbaar zijn voor mensen met
een smalle beurs. Op dit moment doet het ontbreken van een levensloopbestendige woningvoorraad zich steeds nadrukkelijker voelen.
11 Kies voor geproﬁleerde woonmilieus

Sociale cohesie gedijt in relatief homogene gemeenschappen – tussen
“ons soort mensen”. Accepteer dit gegeven. Maar drijf deze logica
niet extreem door. Kies niet voor gesloten woonmilieus. Bouw niet
exclusief voor paardenliefhebbers of sterrenkundigen. De denklijn
is natuurlijk verleidelijk. Denk aan schoonmoederdorpen of aan de
droom van een Rotterdamse wethouder om de problematische verslaafden naar het platteland te sturen. Streef naar homogeniteit in
kleine korrelgroottes, maar vermijd eenzijdigheid. Ontwikkel, zeker in
de grotere dorpen, een verscheidenheid aan woonmilieus, bijvoorbeeld
via een subtiele enclavestructuur. Bied zo plaats aan verschillende
leeftijdsgroepen en welstandsklassen. Want diversiteit komt de sociale
duurzaamheid van de dorpsgemeenschap ten goede.
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12 Streef – waar dat kan – naar unieke woonmilieus

Unieke woonmilieus zijn woonmilieus die niet elders te vinden zijn.
Nederland telt een aantal plattelandsstreken in het hoge noorden en
in Zeeuws-Vlaanderen die door hun ruigheid en leegte door de meeste
mensen niet aantrekkelijk gevonden worden. Op dit punt is een rake
parallel te trekken met grootstedelijke woonmilieus in achterstandswijken, waar op dit moment woonmilieus worden ontwikkeld voor
wat ook wel ‘robuuste stedelingen’ genoemd worden. Het is een groep
woonconsumenten die deze woonmilieus juist waardeert, ook omdat
ze ruim, goedkoop en onaf zijn (waardoor je ze zelf naar je hand kunt
zetten). Hetzelfde geldt voor het ruige lege platteland van Nederland.
Daar ligt de kans om woonmilieus te creëren die tot de verbeelding
spreken van mensen die van vrijheid en avontuur houden.
13 Initieer, stimuleer en faciliteer

Omarm innovatieve ideeën van organisaties, verenigingen of ondernemers en sla samen de weg naar realisatie in. Zoals de socioloog
Schuyt het tijdens een plattelandsconferentie formuleerde: streef naar
bottom-up werken met topsupport (Engbersen, 2003). Stel budgetten
beschikbaar voor zelforganisaties. Maak aanspraak op subsidiestromen
op regionaal, nationaal en Europees niveau ten behoeve van de leefbaarheid. Ga op zoek naar verfrissende verbindingen. Die kunnen liggen in de combinatie van de in dit essay beschreven aandachtsvelden,
maar bijvoorbeeld ook in samenvoeging van commerciële en publieke
functies en het samenbrengen van doelgroepen.
14 Reik fysieke ruimte aan

Het geheim van het platteland is ruimte, leegte. Dorpse woonmilieus
dienen dan ook daadwerkelijk die ruimte te bezitten. Dat betekent niet
automatisch dat elke bewoner een eigen ruime kavel moet hebben;
evengoed kan worden gedacht in de richting van wat in dit essay aangeduid is als ‘ruimte geven aan nieuwe collectiviteiten’: ruimte voor
initiatieven van onderaf, voor gezamenlijke activiteiten of voorzieningen van de dorpsbewoners.
15 Reik bestuurlijke ruimte aan

Geef ruimte aan eigen initiatief, aan zelforganisaties, aan experiment.
Het is van groot belang om onconventionele initiatieven niet in
de kiem te smoren. Veel innovaties struikelen in de praktijk over
complexiteit in regelgeving. Zo bestaat er een keur aan voorschriften
die gemengd gebruik van voorzieningen in de weg staan, zijn functieveranderingen – van woning naar kantoor naar winkel – vaak in
strijd met het bestemmingsplan en zijn er eindeloos veel beperkende
randvoorwaarden voor het stapelen van budgetten (commercieel en
niet-commercieel). Laat u daar niet door intimideren. Want sociale
innovaties komen alleen maar dan tot stand wanneer de vindingrijkheid de ruimte krijgt.
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Bijlage I:
Vier
casusbeschrijvingen

Supermarkt Attent in Oldeberkoop (Friesland)
De Meander in Oﬀenbeek (Limburg)
It Skewiel in Trynwâlden (Friesland)
De Kompanije in Jubbega-Hoornsterzwaag (Friesland)
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Supermarkt Attent in
Oldeberkoop (Friesland)
In het Friese dorp Oldeberkoop is de dorpssupermarkt behouden en
vernieuwd door de aankoop van de oude, niet meer rendabele supermarkt voor de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten. De winkel die jarenlang een zieltogend bestaan leidde, kan behouden blijven
omdat een groot deel van de loonkosten wordt betaald uit de AWBZ.
Het gaat in totaal om vier begeleiders en dertien mensen met een verstandelijke handicap die de winkel nu runnen. De supermarkt wordt
nu gezien als de kurk waarop ook andere middenstanders in het dorp
kunnen blijven drijven (slager, bakker, huishoudelijke artikelen/speelgoed, bloemenkiosk, café). Tegelijkertijd houdt de supermarkt het
dorp aantrekkelijk voor het verblijfstoerisme (hotel, passantenhaven,
minicampings). Het aanwenden van zorggelden om voorzieningen in
stand te houden, is een uniek voorbeeld van versterking van de sociale
en de economische component van het dorpsleven.
Achtergrond

De dorpssupermarkt in Oldeberkoop is rond 1920 gebouwd als kruidenierswinkel. Na de Tweede Wereldoorlog is de winkel uitgebouwd tot
dorpssupermarkt. Als gevolg van het forensisme en de toegenomen
mobiliteit deden dorpsbewoners steeds vaker hun boodschappen in
de grote supermarkten in centrumdorpen in de wijde omtrek van
Oldeberkoop. De eigenaar van de dorpssupermarkt durfde het niet
aan om in de winkel grootschalig te investeren. Uiteindelijk was het
bedrijfsresultaat negatief en bood de eigenaar de winkel te koop aan.
Tegelijkertijd zocht een medewerker van de gehandicaptenorganisatie
Talant naar dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke handicap. Een van de eisen die Talant stelt, is dat de
dagbesteding zo realistisch mogelijk moet zijn en bij voorkeur niet
geïsoleerd en kunstmatig in een intramurale voorziening moet worden
geboden. Oldeberkoop kent van oudsher voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten: Lunia voor meisjes en Vredewold voor jongens.
De Talant-medewerker komt dan op het idee om de supermarkt te
kopen. Talant laat eerst enkele haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren:
bouwkundig, marktverkenning en ﬁnancieel-technisch. Het bouwkundig onderzoek wordt door een plaatselijke aannemer verricht. Voor
de andere twee onderzoeken heeft Talant samenwerking gezocht met
Prismafood, eigenaar van een franchiseformule voor kleinere supermarkten. De onderzoeken vallen positief uit. Het ministerie van VWS
is bereid de aankoop te ﬁnancieren. De noodzakelijke investeringen
van 250.000 euro moeten door Talant zelf terugverdiend worden. Er
is ingeschat dat de investering in tien jaar terugbetaald kan worden bij
een weekomzet van 15.000 euro. Op grond van het marktonderzoek
durft Talant dit risico te dragen.
De supermarkt

Er is gekozen voor het supermarktconcept van Attent, onderdeel van
Prismafood, met het volgende aanbod:
- Een breed assortiment van voedingsproducten;

- Een beperkt postagentschap en kantoorboekhandel met postzegels,
telefoonkaarten, schrijfgerei, etc;
- Een bezorgdienst voor klanten in het landelijk gebied.
De werknemers bestaan uit de werkbegeleiders van Talant en de
mensen met een verstandelijke handicap die op basis van een werkervaringsplaats werk doen als vakkenvuller, caissière, etc. De supermarkt
is dus geen ‘eindstation’ voor de medewerkers met een verstandelijke
beperking maar meer een mogelijkheid om kennis en ervaring op te
doen. Een aantal van hen stroomt door naar een reguliere baan in een
supermarkt elders.
Het project en het dorp

Talant heeft bewust gekozen voor een oﬀensieve communicatie met de
buitenwereld over het concept. Na aankoop van het pand heeft Talant
direct een informatiefolder in het dorp verspreid met de wens om met
het dorp samen te werken. Er zijn gesprekken gevoerd met de vereniging van plaatselijk belang, met de vereniging van plattelandsvrouwen
en met andere middenstanders. Men heeft een lokale aannemer gevraagd om het bouwkundig onderzoek uit te voeren. De dertien mensen met een verstandelijke handicap hebben zich in de dorpskrant één
voor één voorgesteld.
Daarnaast heeft Talant ervoor gezorgd dat dit vernieuwende concept
ook in de regionale en landelijke pers ruim aandacht heeft gekregen:
Netwerk, Hilversum 1 (Sjors Fröhlich, KRO’s Dolce Vita, de Volkskrant, TV-Fryslân). De Leeuwarder Courant bericht regelmatig over
de voortgang. Door deze externe aandacht is het dorp positief in beeld
gekomen.
Meerwaarde

De meerwaarde van de supermarkt Attent geldt voor een aantal
aspecten:
De inzet van zorgmiddelen komt de leefbaarheid van het dorp ten
goede. De bewoners kunnen in hun eigen dorp boodschappen blijven
doen. Voor de oudere dorpsbewoners geldt dat ze dagelijks naar de
winkel kunnen. Daar en op straat ontmoeten ze en spreken ze andere
dorpsgenoten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen. De inzet van
zorgmiddelen stimuleert de economische vitaliteit van het dorp. De
supermarkt fungeert als de motor van de middenstand en het (kleinschalige) toerisme. Door de loop naar de supermarkt blijft ook de loop
naar de andere winkels intact. De nieuwe formule leidt ook tot innovaties in de dienstverlening. De bezorgdienst heeft bijvoorbeeld zelf
nieuwe producten ontwikkeld, zoals een fruitmand en kerstpakketten,
waarmee nieuwe klanten worden geworven.
Er vindt integratie plaats van mensen met een verstandelijke handicap
in de lokale gemeenschap. Werden verstandelijk gehandicapten voorheen als medewerkers geweerd uit winkels, nu zijn zij de basis van
het behoud van de winkel. De werknemers met een verstandelijke
handicap hebben minder gedragsproblemen dan toen ze in een intramurale voorziening verbleven (daar werden ze in het verleden soms bij
gedragsproblemen in een isoleercel geplaatst).
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Toekomst

Sinds de overname van de winkel door Talant is de weekomzet gestegen met meer dan 5.000 euro tot bijna 20.000 euro. Dat is aanzienlijk
meer dan de 15.000 euro die nodig was om de investeringsgelden af
te lossen. De supermarkt heeft nu een stevige ﬁnancieel-economische
basis en lijkt daarmee deﬁnitief behouden voor Oldeberkoop. Talant
zoekt ondertussen naar verdere samenwerking met de andere middenstanders in het dorp.

De Meander in Offenbeek
(Limburg)
De Meander, centrum voor het jonge kind is een van de eerste brede
scholen op het platteland. Het ligt in het Noord-Limburgse dorp
Oﬀenbeek (4.500 inwoners), dat behoort tot de gemeente Beesel
(13.340 inwoners). In De Meander zitten de volgende organisaties:
Jeugdgezondheidszorg van de GGD en het consultatiebureau van
Zorggroep Noord-Limburg, peuterspeelzaal ’t Kwetternest, kinderdagverblijf ’t Rovertje, Speel-o-theek De Schatkist en de katholieke basisschool Oﬀenbeek. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de
welzijnstichting Wel.kom en de openbare bibliotheek Reuver-Beesel.
De Meander is ontwikkeld in de jaren negentig als antwoord op de
verschillende (achterstands)problemen waar Oﬀenbeek mee kampte.
Deze zijn nu goeddeels verdwenen. Zo is de leefbaarheid in het dorp
vergroot en is de deelname van allochtone kinderen aan de peuterspeelzaal enorm toegenomen. Het succes van De Meander ligt in de
samenwerking tussen de verschillende organisaties. Daarnaast levert
ook het gebouw zelf een belangrijke bijdrage aan de gewenste laagdrempeligheid van De Meander. Het is een vriendelijk vormgegeven
gebouw, zonder poespas, met een mooie lichtinval en een vriendelijke
omgeving. De binnengang is publieke ruimte, dus iedereen die bijv. bij
het consultatiebureau moet zijn, loopt vanzelf ook door de school. En
overal tref je taal aan – niet alleen in de vorm van boeken, maar ook
als kunstproject in de lokalen, deuren en op de toiletten.
Initiatief

De Meander is ontwikkeld in de jaren negentig, toen verschillende
partijen tegelijkertijd vergelijkbare ideeën ontwikkelden én er een
accommodatieprobleem was. De basisschool in de wijk Oﬀenbeek
kampte al jaren met abominabele huisvesting. Toen brandde de peuterspeelzaal af en waren er plannen om de onderwijshuisvesting te decentraliseren. Vooruitlopend op de decentralisatie gingen verschillende
partijen met elkaar om tafel zitten. Hoewel de gemeente Beesel geen
achterstandswijken kende, waren er wel wijken waar zich ongewenste
ontwikkelingen voordeden: veel verloop, geen buurtgevoel, geluiden
over prostitutie in woningen en illegale handel. De gemeente wilde
erger voorkomen en het buurtgevoel versterken. Het idee van sociale
vernieuwing sloot hier heel goed op aan. De gemeente zette een buurtnetwerk op, dat zich met name richtte op de ontwikkeling van de
jeugd. De partijen in dit netwerk kwamen met elkaar tot de conclusie
dat meer samenwerking nodig was om de opvoeding van kinderen en
jongeren beter gestalte te kunnen geven.
Tegelijkertijd fuseerden de besturen van een aantal katholieke basisscholen in de regio en formuleerde het nieuwe bestuur AgorA een
visie. Adaptief onderwijs, uitgaan van de persoon van het kind en het
betrekken van de hele context van het kind staan hierin centraal. Deze
visie sloot heel goed aan bij de ideeën van de gemeente en betekende
dat toen nieuwbouw van de school ter sprake kwam, een brede school
heel erg voor de hand lag. De gemeente overwoog aanvankelijk om de
brede school te koppelen aan een nieuw te bouwen openbare school in
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een nieuwbouwwijk. Maar uiteindelijk is besloten om de brede school
te gebruiken als impuls voor de wijk Oﬀenbeek. Een nieuw gebouw
in een kern met relatief veel mensen in een achterstandspositie, met
een negatief gevoel over de buurt, zou zowel in inhoudelijke als psychologische zin als oppepper voor de buurt een belangrijke rol kunnen
spelen. De Meander opende begin 2000 haar deuren.
Wat gebeurt er in De Meander?

1
De deelnemende organisaties
zijn: de Jeugdgezondheidszorg van
de GGD en het consultatiebureau
van Zorggroep Noord-Limburg,
peuterspeelzaal ’t Kwetternest,
kinderdagverblijf ’t Rovertje, Speel-otheek De Schatkist en de katholieke
basisschool Oﬀenbeek. Nauwe
samenwerking bestaat er met de
openbare bibliotheek Beesel-Reuver
en de welzijnsstichting Wel.kom.

Binnen slingert een met glas overkapte gang langs de verschillende
participanten: aan het ene uiteinde ligt het consultatiebureau, met
direct zicht op de peuterspeelzaal. Iets verderop ligt het kinderdagverblijf en loop je langs de speel-o-theek en de ruimte voor de buitenschoolse opvang. Daarna begint de basisschool, die zich over
de rest van het gebouw uitstrekt. Middenin ligt een ruime hal. In
De Meander doet ieder zijn eigen ding. Baby’s worden gewogen,
speelgoed wordt uit de schappen gehaald, en rekensommen geleerd.
Daarnaast is het gebouw meer dan de som der delen. De Meander
staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus:
op school, in het gezin en in hun vrije tijd. De deelnemende partijen
hebben een gezamenlijke organisatie, met beleids- en werkplan.1 Ze
ontwikkelen preventieve activiteiten en signaleren en ‘bestrijden’ achterstanden in ontwikkeling. De participanten vinden het belangrijk
dat kinderen en jongeren een omgeving hebben die hen zorg en ondersteuning biedt bij hun ontwikkelingsproces. Dit betekent dat dwarsverbanden noodzakelijk zijn tussen de diverse leefomgevingen, en dus
samenwerking, samenhang en afstemming met de verschillende organisaties. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking er echt komt, is
een inhoudelijk coördinator aangesteld. Het betekent ook dat er aanvullende activiteiten in het gebouw plaatsvinden. Zo is er een pedagogisch spreekuur voor ouders, en kan de kinderfysiotherapeut kinderen
van school binnen het gebouw behandelen.
Als bindend element in de gezamenlijke activiteiten hebben de participanten gekozen voor Taalontwikkeling. Die vertoonde een neergaande
lijn, terwijl men een goede taalontwikkeling juist cruciaal acht voor
de ontwikkelingskansen van kinderen. De meeste gezamenlijke activiteiten zijn voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast zijn er verschillende
activiteiten voor de groep 6-12 jaar en zijn er enkele activiteiten voor
de hele Meander. Voorbeelden zijn het Boekenpraat-project, overdrachtsformulieren, een voorleesontbijt, een project ‘Oudere kinderen
lezen voor aan jonge kinderen’ en een jaarlijkse ouderavond voor alle
ouders. Ook met partijen buiten het gebouw wordt intensief samengewerkt. De openbare bibliotheek speelt een belangrijke rol in de activiteiten die rond taal worden georganiseerd en de lokale welzijnsstichting levert de inhoudelijk coördinator. Tot slot vervult De Meander
een ontwikkelfunctie voor de andere basisscholen en peuterspeelzalen
in de gemeente: producten van samenwerking, zoals een leerlingvolgsysteem, worden ook elders gebruikt.
De Meander en de wijk

De Meander is er in eerste instantie voor alle kinderen en ouders in
de wijk, maar ziet haar functie ook breder. Zo kunnen verenigingen
die een keer extra ruimte nodig hebben in De Meander terecht. Om

ervoor te zorgen dat meer ouders betrokken zijn bij De Meander, is er
een werkgroep die de activiteiten van De Meander kritisch volgt, en
worden ontmoetingsactiviteiten voor ouders met kinderen uit dezelfde
groep georganiseerd. Het doel om het imago van de wijk en de eigenwaarde van haar bewoners te verbeteren, is geslaagd. De achterstandssituatie is verdwenen, recent heeft zich een supermarkt in het dorp
gevestigd en de leefbaarheid is duidelijk verbeterd.
Meerwaarde

De belangrijkste meerwaarde van De Meander vinden de participanten de doorlopende lijn in de opvoeding. Een tweede winstpunt
is een grotere participatie van allochtone moeders in de school (13%
van de kinderen is allochtoon). Dit lukt doordat de moeders vanzelf
in het gebouw komen: ze moeten naar het consultatiebureau, naar
de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dit maakt de drempel
om ook op andere momenten het gebouw binnen te stappen, lager.
Bijvoorbeeld voor een cursus, voor informatie, of om speelgoed te
lenen. En om vervolgens actief te zijn op school. Eerst kwamen alleen
vaders in de school, áls er al allochtone ouders kwamen. Nu komen de
moeders ook – bij activiteiten, het halen en brengen van de kinderen.
Dit werkt ook positief voor de kinderen. Een derde winstpunt is een
grotere deelname van allochtone kinderen aan de peuterspeelzaal. Op
het consultatiebureau wordt geadviseerd om gebruik te maken van de
peuterspeelzaal. Meteen na aﬂoop kunnen de ouders even naar binnen
kijken bij de peuterspeelzaal, wat de drempel veel lager maakt.
Tot slot zorgen het overkoepelende werkplan en de heldere doelen
hierin ervoor dat het hogere doel van relatief kleine activiteiten duidelijk is bij de organisaties, én bij de ouders. Deze verworvenheden
komen door de betere samenwerking, die op haar beurt wordt gestimuleerd en vergemakkelijkt doordat de partijen met elkaar in één
gebouw zitten. Hierdoor kan men elkaar makkelijk even aanschieten,
ziet men hoe de ander werkt en is het mogelijk om van elkaar advies te
krijgen. Daarnaast is het makkelijker om problemen neer te leggen bij
de instantie waar ze thuishoren.
Toekomst

Het aangezicht van De Meander verandert. De school groeit wegens
groot succes uit haar voegen en heeft nu verschillende noodlokalen.
Daarnaast verdwijnt binnenkort de speel-o-theek uit De Meander.
Wegens het succes van de brede school-ervaringen zijn inmiddels
twee andere scholen verbreed tot brede school en is er een nieuwe in
ontwikkeling: Bösdael. In deze nieuwbouwwijk verrijst een Centrum
voor het kind, met daarin een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een speel-o-theek. Op basis van
de ervaringen van De Meander zullen er meer multifunctioneel bruikbare ruimtes worden gebouwd. Daarnaast zijn er kansen voor nieuwe
verbindingen. Naast de brede school wordt namelijk een woonzorgcomplex gebouwd. Ontmoeting tussen jong en oud kan op allerlei
manieren gestalte krijgen. Bijvoorbeeld door ouderen te laten werken
in de school; ICT-apparatuur in de school beschikbaar te stellen voor
ouderen; door het restaurant in het zorgcentrum te laten gebruiken
door mensen van de school; de gemeenschapsruimte in de school open
te stellen voor de wijk. En voor het personeel van het zorgcentrum is
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het positief dat het kinderdagverblijf zo dichtbij is. In het ontwikkelingstraject zitten de betrokkenen al met elkaar om tafel. Hierdoor
kan met de oplevering van de gebouwen ook meteen de inhoudelijke
samenwerking van start gaan. Maar wat er precies zal gebeuren, hangt
af van de wensen en mogelijkheden van de betreﬀende organisaties en
personen. Oplevering in 2006.
Informanten

– Hans Roelofs (tot 1 januari 2005 directeur van basisschool
Oﬀenbeek),
– Gerard Ligthart (wethouder gemeente Beesel),
– Johanna van Dijk (voorzitter schoolbestuur AgorA en wethouder
Onderwijs tijdens de ontwikkeling van De Meander),
– Betty Wilms (inhoudelijk coördinator De Meander).

It Skewiel in Trynwâlden
(Friesland)2
In de Friese Trynwâlden biedt de organisatie It Skewiel een geïntegreerde ondersteuning aan alle inwoners uit het gebied. Het begon in
1999 met een geheel nieuwe wijze van bieden van zorg aan ouderen.
Het verzorgingshuis werd gesloopt, en alle ouderen blijven voortaan
thuis wonen en krijgen daar de hulp die zij nodig hebben. De vraag en
het welzijn (en niet de zorg) van de oudere staan hierbij voorop. Om
wonen, zorg en welzijn los te koppelen én de benodigde hulp vervolgens in een integraal pakket weer aan te bieden, hebben de betrokken
organisaties voor het werkgebied de Trynwâlden hun mensen en middelen ondergebracht in de nieuwe organisatie It Skewiel. Deze organisaties zijn: Thuiszorg de Friese Wouden, Zorggroep Noorderbreedte,
Stichting Welzijnswerk Ouderen, Corporatieholding Friesland,
gemeente Tytsjerksteradiel en zorgcentrum Heemstra State. Andere
samenwerkingspartners zijn de seniorenraad Tytsjerksteradiel en Zorgverzekeraar De Friesland.
Inmiddels richt It Skewiel zich op alle bewoners van de Trynwâlden.
Ze stelt zich teweer tegen de mythe dat het platteland leegloopt en dat
ze daar zelf niets aan kunnen veranderen. In de visie van It Skewiel
gaat het erom de burger en zijn omgeving zodanig aan te passen en te
faciliteren dat hij in staat is vorm te geven aan zijn eigen dagpad. In
verschillende nieuwe projecten wordt gewerkt aan het ontsluiten van
beschikbare kennis en het creëren van gezamenlijke activiteiten door
bewoners. Een belangrijke rol speelt de Mienskipsrie, waarin allerlei
maatschappelijk organisaties zijn vertegenwoordigd. Het fysieke
zenuwcentrum van het gebied is Heemstra State, een multifunctionele
accommodatie in het dorp Oentsjerk. Hier bevindt zich het loket vanwaaruit alle ondersteuning wordt georganiseerd en geleverd, en waar
velen elkaar ontmoeten. In het modern vormgegeven gebouw kunnen
ouderen biljarten, gaan kinderen naar de peuterspeelzaal, huist de
logopedist en vinden uitvaardiensten plaats. En dat is nog maar een
kleine greep uit de activiteiten in dit moderne gebouw, dat niets heeft
van de oude sfeer van een verzorgingshuis. Het bruist in Oentsjerk
en het enthousiasme verspreidt zich langzaam maar gestaag naar de
andere dorpen van de Trynwâlden.
Achtergrond

De Trynwâlden is een plattelandsgebied tussen Leeuwarden en
Dokkum, in de gemeente Tytsjerksteradiel. Er wonen ongeveer 8.600
mensen, verspreid over zeven dorpen en twee gehuchten, in een straal
van 12 km. Zoals meer gebieden op het platteland kreeg het te maken
met schaalvergroting, dalende werkgelegenheid, vergrijzing, wegtrekkende jongeren, het verdwijnen van voorzieningen en de komst van
mensen van ‘buiten’. De oude sociale netwerken en saamhorigheid
kwamen hierdoor onder druk te staan. Middenin de Trynwâlden ligt
het dorp Oentsjerk, dat van oudsher een aantal voorzieningen voor
ouderen heeft. Begin jaren negentig was het verzorgingshuis op zoek
naar een nieuwe directeur. Men koos voor een vernieuwer, en met
zijn komst in 1993 startte een enorme verandering in de ouderenzorg
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in de Trynwâlden. Voor het gehele Trynwâlden werd door verschillende organisaties een brede Ontwikkelingsvisie opgesteld. Men koos
voor een omvangrijke herstructurering van de dorpen Oentsjerk en
Gytsjerk, waarbij beide dorpen een eigen proﬁel kregen: in Oentsjerk
komen de voorzieningen rond dienstverlening en Gytsjerk wordt het
commerciële hart van de Trynwâlden.
De directeur van het verzorgingshuis is ervan overtuigd dat ouderen
veel beter af zijn thuis en hij voert de discussie die landelijk is gestart
over extramuralisering van de ouderenzorg zo ver mogelijk door. Hij
wil het verzorgingshuis afbreken en in de plaats hiervan ruime huuren koopappartementen bouwen, met een aanpalend dienstencentrum,
vanwaaruit 24-uursondersteuning en zorg wordt geboden aan de
ouderen thuis. Om dit te kunnen realiseren, kreeg het project in 1999
een experimentstatus van het ministerie van VWS, waardoor de verschillende budgetten voor wonen, zorg en welzijn in één pot mochten
en een soort persoonsgebonden budget mogelijk werd. In de jaren
hierna hebben de sloop en nieuwbouw plaatsgevonden, en is de organisatie It Skewiel gevormd, vanwaaruit welzijn en zorg voor ouderen
op een heel andere wijze wordt aangeboden. De volgende stap was het
verbreden van het perspectief van de ouderen naar alle bewoners van
het gebied.
Wat gebeurt er?

Bij de ouderen die zorg nodig hebben, komt een Deipaadstiper (dagpadondersteuner) aan huis. Dit is een huishoudelijke hulp die niet
alleen schoonmaakt, maar ook verantwoordelijk is voor het signaleren
van verandering in de benodigde hulp en het stimuleren van het
sociale netwerk van ouderen. Omdat eenzaamheid een groot gevaar
is voor ouderen, krijgt het behouden en zo mogelijk vergroten van het
sociale netwerk van de ouderen veel aandacht. Net als de activiteiten
gedurende de dag. Alle hulp wordt geleverd vanuit het Dorpsteam,
een team van hulpverleners dat zelfstandig opereert. Een omtinker
stelt samen met de oudere vast welke ondersteuning nodig is. Voor een
praatje, maaltijd of activiteit kunnen de ouderen terecht in dienstencentrum Heemstra State. Busjes rijden hiervoor heen en weer. Maar
dit multifunctionele dienstencentrum is er voor bijna iedere inwoner
uit het gebied, want er is veel ondergebracht: een restaurant, apotheek,
grote zaal, bibliotheekje, kantoren, dagcentrum voor ouderen, biljartzaal, het loket voor Wonen, zorg en welzijn, een kantine, consultatiebureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal,
logopedie, ergotherapie mensendieck, een winkeltje, een rookruimte
en een zaal voor cursussen. De enigen die er geen plek hebben, zijn
de jongeren. Zij hebben een eigen stek, maar wel op het terrein van It
Skewiel.
Heemstra State is samen met de aangrenzende woningen (inclusief
een woontoren van acht verdiepingen) een groot gebouw. Bewust is
gekozen voor deze concentratie van voorzieningen, wat opvallend is
op het platteland, waar kleinschaligheid vaak de discussie domineert.
Maar hier is men ervan overtuigd dat een grotere schaal nodig is, om
voorzieningen te creëren die duurzaam zijn en de tand des tijds en
bezuinigingen kunnen doorstaan. En het gebouw is niet te groot om
allerlei dwarsverbanden te laten ontstaan. Zo ontstaan er steeds meer

contacten tussen oud en jong. Peuters lezen samen met ouderen en
momenteel loopt er een project waarin jongeren ouderen ﬁlmen die
verhalen vertellen over de Trynwâlden. En het plan is om daarna de
rollen om te draaien. Vanuit het It Skewiel worden steeds meer activiteiten ondernomen om alle bewoners te bereiken. Dit geldt voor de
bewoners van de dorpen in het grensgebied van de Trynwâlden, die
van oudsher naar andere dorpen gaan voor zorg en dienstverlening.
Het geldt ook voor jongeren, die behoefte hebben aan betaalbare
woningen. It Skewiel ontwikkelt samen met jongeren een project om
nieuwe woningen voor starters te bouwen.
It Skewiel en de bewoners van de dorpen

De meeste bewoners waren aanvankelijk niet enthousiast over de
nieuwe plannen. Men was tevreden over het verzorgingshuis en vernieuwing hoefde niet zo. Inmiddels is de houding helemaal veranderd.
In Oentsjerk en Gytsjerk zijn veel bewoners positief over de nieuwe
benadering en de nieuwbouw. Men moest eerst zien, wilde men het
geloven, en vanuit It Skewiel is altijd veel energie gestoken in het
informeren van bewoners. Dit gebeurt nog steeds, bijvoorbeeld in
het dorp Rytsjerk, dat nog maar mondjesmaat gebruikmaakt van de
faciliteiten van It Skewiel. Dit zou moeten veranderen, want It Skewiel
heeft afgesproken voor de gehele Trynwâlden te werken en heeft ook
het economisch draagvlak van alle inwoners nodig om te kunnen
voortbestaan. Maar ook al ligt Rytsjerk hemelsbreed 5 km van Oentsjerk af, veel inwoners van dit dorp komen er weinig en zijn veel meer
gericht op Hurdegaryp, dat buiten de Trynwâlden ligt. Ook om andere redenen zijn de bewoners zelf hard nodig. Allereerst vanwege het
vele vrijwilligerswerk dat wordt verricht en dat onmisbaar is voor deze
organisatievorm van de zorg voor ouderen en de leerbaarheid in het
gebied. It Skewiel is nu bezig om het vrijwilligerswerkmanagement te
moderniseren en te baseren op vrijwilligers die projectmatig werken en
zich inzetten voor dat wat zij willen (en die zich dus niet aanmelden
voor een vacature).
Een tweede manier waarop bewoners betrokken zijn, is via de Mienskipsrie (gemeenschapsraad). In dit platform zijn alle maatschappelijke
organisaties uit de Trynwâlden vertegenwoordigd: dorpsbelangenorganisaties, vrouwenorganisaties, de kerken, sportverenigingen, ondernemers, enz. Zij zijn de oren en ogen van de gemeenschap en geven de
signalen hieruit door. Allereerst aan It Skewiel, maar de bedoeling is
dat het steeds meer een zelfstandig orgaan wordt dat zich als een brede
belangengroep met de leefbaarheid in de Trynwâlden bezighoudt en
activiteiten opzet.
Meerwaarde

Voor de ouderen is de meerwaarde van It Skewiel dat ze bijna allemaal
(m.u.v. de zwaar dementerenden) thuis kunnen blijven wonen, en daar
de steun en zorg krijgen die ze nodig hebben. Het grootste gevaar van
deze situatie is eenzaamheid. It Skewiel besteedt daarom veel aandacht
aan het ‘dagpad’ van de oudere en aan het versterken van de sociale
netwerken. In ﬁnancieel opzicht blijkt de (platte) organisatie van de
zorg voor de gemeenschap als geheel goedkoper en voor de oudere zelf
iets duurder te zijn. Overigens speelt de grote (kosteloze) bijdrage die
vrijwilligers leveren een cruciale rol in deze rekensom. Niet alleen in
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de benadering van ouderen, ook in de brede aanpak van It Skewiel
staan de bewoners met hun eigen wensen en mogelijkheden centraal.
In de termen van It Skewiel: Welzijn, en niet zorg, staat voorop. Net
zoals de directeur zichzelf primair ziet als een opbouwwerker. Bij de
ouderen werkt deze benadering preventief en het blijkt dat ze minder
snel zware zorg nodig hebben. Voor de brede gemeenschap leidt dit, in
combinatie met professionele ondersteuning vanuit It Skewiel, tot een
nieuwe dynamiek in het gebied.
De wijze waarop de multifunctionele accommodatie Heemstrate State
is gebouwd en geﬁnancierd, geeft een goede basis voor de toekomst.
De omliggende dorpen waren bang voor verlies van ‘eigen’ voorzieningen, door de grote investeringen in Oentsjerk, maar dat is tot nu toe
niet gebeurd. Een belangrijke reden hiervoor is dat telkens extern geld
is geworven voor de activiteiten van It Skewiel, in combinatie met de
samenwerking met de woningcorporatie en zorgpartijen. Daarnaast
zorgt de bundeling van heel verschillende organisaties in één gebouw
voor onderlinge samenwerking. Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld
een grotere toestroom van kinderen naar de peuterspeelzaal en samen
bewegen voor ouderen en kinderen. Het gebouw zelf levert overigens
ook een positieve bijdrage in het ontstaan van deze contacten. De
architectuur en inrichting hebben een prikkelende en uitnodigende
werking.
Toekomst

In de toekomst zullen de activiteiten van It Skewiel steeds meer gericht
zijn op het vergroten van de leefbaarheid in het gebied. Hierbij zal
men zich richten op de kwaliteit van de sociale structuur. Met hulp
van Europees geld zal gewerkt worden aan het opzetten van: 1. Een
(digitale) infrastructuur voor informatie-uitwisseling tussen bewoners;
2. Een monitoring-instrument waarop bewoners zelf de kwaliteit van
de sociale structuur (d.w.z. de onderlinge netwerken) in de dorpen
in beeld kunnen brengen, en 3. Het opzetten van een ‘leerplak’, een
kenniscentrum waardoor bewoners veel meer gebruik kunnen gaan
maken van elkaars kennis en vaardigheden. Dit project helpt de bewoners om via onderlinge uitwisseling eenzaamheid tegen te gaan en
sociale cohesie te bevorderen. Om daarmee het Jorwerd-eﬀect tegen te
gaan.
Bronnen

Interviews met:
– Foeke de Jong, directeur Skewiel Trynwâlden,
– Els Wouda, manager Welzijn Skewiel Trynwâlden,
– Tineke van der Meer, manager Cliëntondersteuning Skewiel
Trynwâlden,
– Wiebe van der Hout, Dorpsbelangen Rytsjerk,
– Marten van der Wal, Dorpsbelangen Gytsjerk.
Verschillende documenten over en van Skewiel Trynwâlden.

De Kompanije in JubbegaHoornsterzwaag (Friesland)
De Kompanije is een multifunctioneel voorzieningencomplex
waarin de beleidsvelden wonen, onderwijs, zorg en welzijn in elkaar
overlopen. Het doel is om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe
impuls te geven door meer jongeren en jonge gezinnen aan het dorp te
binden en tegelijkertijd ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk
zelfstandig in de oude sociale omgeving te wonen. Het is ontstaan uit
het initiatief om de dienstverlening aan thuiswonende ouderen te verbeteren. Nadat dit initiatief bekendheid kreeg, zijn er telkens nieuwe
initiatieven aan toegevoegd. Uiteindelijk is een totale reconstructie
en onderlinge afstemming van de beleidsvelden wonen, zorg, welzijn
en onderwijs tot stand gekomen, waardoor het dorp een revitalisering
meemaakt, zodat het kan beantwoorden aan de sociale vragen van
de komende vijfentwintig jaar. De naam Kompanije verwijst naar de
vroegere woon- en werkgemeenschappen van de veenarbeiders in het
gebied.
Initiatief en nieuwe initiatieven

Het oorspronkelijke initiatief kwam van de ouderenadviseur van de
welzijnsinstelling Caleidoscoop en de plaatselijke dominee van de
SOW-kerk. Zij kwamen beiden tot de conclusie dat ouderen, die zorg
nodig hebben, liever in het eigen dorp blijven wonen in plaats van te
moeten verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis in Gorredijk
of Heerenveen. Per jaar vertrekken zo’n vijf tot tien ouderen naar een
zorgvoorziening elders. De initiatiefnemers leggen contact met de
woningcorporatie Arqin voor aangepast bouwen en met zorginstelling Moerborch voor het leveren van extramurale zorg. Vervolgens
blijken de beide basisscholen aan vervanging toe te zijn en wordt het
brede school-concept gekoppeld aan de bouw van een nieuw dienstencentrum, dat op zijn beurt weer gekoppeld is aan het bestaande
multifunctionele centrum De Expansiehal. De Expansiehal was ook
een eigen initiatief van de bevolking dat twintig jaar geleden is gerealiseerd. Hierin zitten naast een sporthal ook het jeugdwerk, het
ouderenwerk, de bibliotheek en vergaderruimtes. In het kader van de
extramuralisering van mensen met een handicap, is ook de gehandicaptenorganisatie Talant erbij betrokken.
Het complex

Het project De Kompanije bestaat uit verschillende onderdelen:
– De bouw van twintig zorgwoningen voor zowel ouderen als mensen met beperkingen in de directe omgeving van het bestaande
multifunctionele centrum De Expansiehal;
– De bouw van twintig levensloopbestendige woningen in de buurt
van De Expansiehal;
– De bouw van een brede school bestaande uit zowel een christelijke
basisschool als een openbare basisschool naast De Expansiehal; de
scholen kunnen gemakkelijker gebruikmaken van de sporthal en
de bibliotheek. Men streeft naar één samenhangend pedagogisch
klimaat;
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– De bouw van een nieuw dienstencentrum voor alle mensen met
een (functie)beperking naast De Expansiehal;
– Kinderopvangvoorzieningen;
– De aanleg van een zogenoemde zorgstraat van het gebied rond De
Expansiehal naar de winkelstraat, zodat de bewoners een veilige,
autovrije route hebben van hun huis naar het winkelcentrum (circa
250 meter).
Het project en het dorp

Vanaf het begin hebben de initiatiefnemers hun plannen voorgelegd
aan de bevolking. Naarmate het project uitgebreider werd, zijn er meer
mensen bij betrokken geraakt. Dat betreft de inspraak van bewoners
en belanghebbenden, maar ook zijn voor de uitwerking van de plannen dorpsbewoners gevraagd om zitting te nemen in uitvoerende
werkgroepen. Het betrekken van de bewoners bij de plannen heeft er
onder andere toe geleid dat bewoners wier woning plaats moet maken
voor nieuwbouw, hun medewerking hebben toegezegd. Er zijn twee
grote inspraakavonden georganiseerd, waar de bewoners hun mening
konden geven. Op basis van de inbreng van bewoners zijn aanpassingen aan de oorspronkelijke plannen doorgevoerd. Een plan van deze
omvang vraagt om een heldere aansturing. Daarvoor is een Stuurgroep
in het leven geroepen onder voorzitterschap van een bekende politica,
die brede steun onder de bevolking geniet. Voor de uitvoering op
onderdelen zijn projectgroepen in het leven geroepen waarin sleutelﬁguren uit het dorp zijn vertegenwoordigd (Vereniging Dorpsbelang,
bestuur Expansiehal, Ondernemersvereniging).
Meerwaarde

De meerwaarde van dit project zit in het totaalconcept, dat is voortgekomen uit initiatieven van mensen die dicht bij de bevolking staan.
Het concept heeft betrekking op verschillende doelgroepen: kinderen,
gezinnen, mensen met een handicap en ouderen. Bovendien worden
de verschillende beleidsterreinen wonen, zorg, welzijn en onderwijs
met elkaar in verbinding gebracht. Tegelijkertijd is er het besef van
de noodzaak van behoud en verdere ontwikkeling van het bestaande
winkelcentrum door de aanleg van de zorgstraat. Daardoor voelen
vrijwel alle dorpsbewoners zich bij het plan betrokken en wordt het
plan breed gedragen. Het plan betekent een belangrijke leefbaarheidimpuls voor het dorp, en in de ogen van de bewoners heeft het plan
een grote duurzaamheid.
Gelet op de complexiteit van het project is gekozen voor een gefaseerde uitvoering:
Fase 1: Expansiehal met dienstencentrum en brede school,
Fase 2: Bouwen van de levensloopbestendige woningen en de zorgwoningen,
Fase 3: Renovatie van de oude woningen.
Toekomst

De tijd van plannen maken is achter de rug: inmiddels is begonnen
met de bouw van het nieuwe dienstencentrum en wordt de beheersstructuur tussen De Expansiehal en het totale complex verder uitgewerkt (gezamenlijk gebruik van voorzieningen, et cetera). De Kompanije is in het dorp niet meer een plan maar realiteit, waarvan de bewoners verwachten dat de leefbaarheid duurzaam wordt verbeterd.
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Bijlage II:
Longlist vernieuwende
projecten

De Hartwinkels in Koedam en Obdam
De Kompanije in Jubbega
Supermarkt Attent in Oldeberkoop
Kulturhus in Olst
‘Dorpspunt’ in West-Brabant, casus Nieuwendijk
De Steunstees in Bellingwedde
Servicecentrum de Hofstede in Velserbroek
Woonzorgcomplex Dijckstate in Maartensdijk
Gemeenschapszorg in Elburg
Het Initiatief, project voor onplanbare zorg in Zuidoost-Limburg
Zorgboerderij Hoeve Corisberg in Zuid-Limburg
De Klussenbus in Nunspeet
Project ‘Leven in het Dorp’ in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree
en Meijel
It Skewiel Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel
Servicecentrum in Kerkwerve
Multifunctionele accommodatie Het Vlechtwerk in Noordwolde
Virtuele bibliotheek in Oldenzijl
Brede school De Meander in Oﬀenbeek
Woonzorgwelzijncomplex De Hoprank in Peize
Te Plak in Friesland
Project ‘t Komp veur mekaar in Midden-Drenthe
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Bijlage III:
Deelnemerslijst
werkconferenties

De werkconferenties ‘Sociale bouwstenen voor Nieuwe Dorpen’
vonden plaats op 1 en 4 februari 2005.
Deelnemers:

Dhr. ir. N.J. Beun
Dhr. dr. J.H.A. Hillebrand
Dhr. P.G. van Bree
Mw. drs. ir. L. Bijlsma
Dhr. prof. dr. F. Boekema
Dhr. W. van Geﬀen
Mw. dr. L. Karsten
Dhr. B. Koedijker
Dhr. ir. H. de Kuyper
Dhr. ing. E. Pathuis
Dhr. drs. T. Royers
Dhr. drs. C. Veldhuysen
Dhr. G.H. de Vries
Dr. ir. D. van der Wouw

InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster
Ruimtelijk Planbureau
Universiteit van Tilburg
Stichting Oosterlengte
Sociaal ruimtelijk onderzoek en advies
Hart Retail
PON
Pathuis en partners
NIZW Zorg
Forum
gemeente Dantumadeel
Scoop
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