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Informatie pakket Schetsschuit
In dit informatie pakket staat beschreven wat jullie de komende week gaan doen.
Jullie worden onderverdeeld in groepen en binnen deze groepen krijgt ieder een rol
die hij/zij deze week zal gaan vervullen. Dit informatie pakket bevat informatie over;
 Weekindeling
 Excursie
 Rollenverdeling
 Thema’s
 Het dorp Vrouwenparochie
 Programma
De dinsdag
Dinsdag zal het programma met een excursie beginnen deze is onder leiding van
Karin Sjoukes. Tijdens deze excursie zullen jullie een opdracht meekrijgen waar jullie
je per groep mee bezig zullen houden. De opdracht staat verderop in dit pakket
geformuleerd. De excursie is vooral bedoeld om jullie een beeld te geven van het
gebied en de dorpen in het speciaal. Zo zullen jullie deze dag gaan zien waarom er
bijvoorbeeld krimp is en waar dit vooral aan te herkennen is. Ook krijgen jullie een
beeld van de landschapskwaliteiten die jullie samen met de andere impressies
zouden kunnen gebruiken voor de rest van de week. Deze dinsdag zijn er ook
studenten van Social Works aanwezig die ons gaan vergezellen op de excursie.
De woensdag
Op woensdag staan de thema’s wonen en werken centraal. Hier word de hele dag
gewerkt aan deze twee thema’s in groepsverband. Per groep krijg je een richting en
per persoon een rol waardoor er binnen elke groep andere manieren worden
gevonden op het gebied van wonen en werken. Het is vooral de bedoeling dat hier
wordt gewerkt aan het verkrijgen van informatie, het op een rijtje zetten hiervan,
kijken naar de beste mogelijkheden. Er komen dan meerdere scenario’s uit deze dag
voort. De woensdag middag is er een presentatie van de communicatie studenten
van de Noordelijke Hogeschool. Zij presenteren dan hun bevindingen van de
ontmoetingen met jongeren, beleidsmedewerkers etc. Voor de avond is Jaap
Huurman uitgenodigd als gastspreker. Jaap Huurman heeft het bewonersplan voor
de toekomst van Ganzendijk geleid. Ganzendijk is een dorp dat zou verdwijnen maar
dit is tegengehouden door bewoners o.a. door de begeleiding van Jaap Huurman.
De donderdag
Dit is de laatste dag waarbij echt gewerkt kan worden. De ochtend staat in teken van
het welzijn en weten. In de middag wordt er gezamenlijk gekeken naar het werk dat
tot nu toe gedaan is. Aan het begin van middag gaat elke groep zijn gehele thema
uitwerken tot één scenario. Dit wordt in de avond per groep gepresenteerd.
De vrijdag
Uitslapen ontbijten en naar huis.
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Algemene informatie schetsschuit
Wat houdt dit in?
Hoofddoel van de schetsschuit is om te komen tot een wervend toekomstperspectief
voor een duurzame ontwikkeling van het Friese landschap en leidt tot een concreet
uitvoeringsprogramma.
De schetsschuit is een werkwijze van DLG. Hierbij komen meerdere deskundigen
bijeen en proberen samen met mensen uit de streek wensen in beeld brengen.
Vanuit referentie beelden word een helder beeld gevormd over wat het gebied te
bieden heeft. Daarnaast word er vanuit interviews met bewoners van het gebied
informatie verkregen over wat de mogelijkheden en wensen zijn voor het gebied.
Zo worden schetsenderwijs ontwikkelingsrichtingen uitgezet, op basis waarvan
bestuurders en betrokkenen in het gebied heldere keuzes kunnen maken.
Hierbij word ernaar gestreefd om de karakteristieken van het landschap te behouden.
Aan het eind van deze week zijn meerdere perspectieven geschetst/uitgewerkt
waarop toekomstige mogelijkheden van het gebied staan.
1. Wat willen wij ermee bereiken?
Nieuwe mogelijkheden voor het Friese landschap/dorpen in beeld brengen. Dit
allemaal aan de hand van de ideeën van de lokale bevolking en van deskundigen.
Dit materiaal zal dan worden gebruikt voor workshops die hierna plaatsvinden. We
willen minimaal 4 schetsen hebben na deze 4 dagen.
2. Hoe komen we tot dit resultaat?
Door interviews te houden met jongeren, bestuurders, organisaties komen ideeën
voor een toekomst perspectief . Deze ideeën worden uitgewerkt als schetst in week
47. Ook willen we in kaart brengen wat belangrijke aanknopingspunten zijn van het
dorp en wat de bewoners hiervan vinden. Ook de geschiedenis en enkele mooie
verhalen worden meegenomen met het resultaat.
Thema’s Schetsschuit:
 Wonen: Wat zijn je woonwensen, wat is je woondroom, wat voor
omgeving?
 Werken: Wat voor werk, wat voor niveau, welke sector en wat voor
arbeidsomgeving zou je wensen?
 Weten: Welke behoeften heb je aan educatie/onderwijs, mogelijkheden tot
ontwikkelingen van kennis, beschikking over informatie/kennis,
informatiekanalen etc.
 Welzijn: wat heb je nodig om je goed te voelen in Noord-Friesland:
voorzieningen, ruimte, omgeving?
Voorbeelden van mogelijkheden:
Aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven. Aantrekken van bevolking door
aanbod te creëren (voornamelijk duurdere woningen om hoge inkomensgroepen aan
te trekken), het aanleggen van bedrijventerreinen om potentiële bedrijfsvestigingen
mogelijk te maken en het opzetten van een marketingstrategie om een wijk, stad of
regio te profileren en te herpositioneren op de woningmarkt en nieuwe bewoners en
investeerders aan te trekken. Ook de strategie om nieuwe economische dragers te
zoeken voor het landelijk gebied, zoals het creëren van recreatieve functies en het
herbestemmen van leegkomende boerderijen past binnen het tegengaan van krimp.
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Opdracht excursie
Tijdens de excursie krijgen jullie per groep een opdracht, deze opdracht is
gerelateerd aan jullie groep en thema. Hieronder staat de opdracht geformuleerd.
Groep 1: Groei maar geen geld
Groep 2: Groei en wel geld
Groep 3: Krimp en geld
Groep 4: Krimp en geen geld
Tijdens deze excursie is het de bedoeling dat jullie letten op het dorp en wat de
mogelijkheden zijn wanneer er (onderwerp groep) zou zijn. Aan het eind van de dag
hebben jullie dus na het gezien hebben van het dorp een idee voor jullie eigen
onderwerp. Denk hierbij aan wat is jullie opgevallen in het dorp op gebied van groei,
krimp, faciliteiten, bewoners, mogelijkheden voor (onderwerp groep). Hoe zou je dit
kunnen verhelpen?

Beschrijving perspectief per groep
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Gebiedsinformatie
Inleiding
In de komende pagina’s staan informatie over Vrouwenparochie. De thema’s die
hiervoor zijn gebruikt zijn wonen, werken, weten en welzijn.
In het thema wonen is informatie te vinden over:
- Het aantal inwoners en het aantal woningen
- Nieuw te bouwen woningen in Vrouwenparochie
- Stationshallen gesloten
Het thema werken heeft informatie over:
- Lokale ligging van Vrouwenparochie
- Aanwezige ondernemingen
- Verdwenen ondernemingen
Het thema welzijn heeft informatie over:
- Recreatie mogelijkheden
- Bezienswaardigheden buiten Vrouwenparochie
- Verenigingen
- Subsidies
Het thema weten heeft informatie over:
- Stichtingen
- Scholen
- Politieke partijen
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Wonen
- Inwoners aantal en woningen
Vrouwenparochie (in Het Bildt Froubuurt)
Inwoners
1848
1892

1913
1419

1954
947

1959
940

1964
817

1969
747

1974
792

2004
620

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenparochie

620 inwoners waarvan 320 man en 300 vrouw
Leeftijdsklasse
0-14 22 %
15-24 13 %
25-44 30 %
45-64 23 %
65 en ouder 11 %
Aanwezig aantal woningen 297
Aantal woningen te koop 17
- Nieuw te bouwen woningen in Vrouwenparochie
Bouwkavels met vrij uitzicht aan de Attesweg te Vrouwenparochie
Aan de Attesweg te Vrouwenparochie worden 3 nieuwbouw huizen gebouwd.
De Kavels zijn ruim en hebben vrij uitzicht naar het westen.

- Stationshallen gesloten
Het station van Vrouwenparochie waas geopend van 2 december 1902. Dit
station is gebouwd naar standaardtype NFLS, dat voornamelijk werd gebruikt
voor verschillende spoorwegstations in Noord Friesland.
Halte Vrou tussen spoorlijn Stiens-Harlingen werd gesloten op 1 dec. 1940.
Het stationsgebouw werd in 2002 gesloopt nadat een brand het grotendeels
verwoest had. Op de plaats waar het station vroeger stond zijn nog enige
restanten van een perronwand te vinden
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- Openbaar vervoer
De Opstapper
De Opstapper is een initiatief van de Provinsje Fryslân. Het is een vorm van
individueel openbaar vervoer (IOV) voor dorpen op het Friese platteland,
waar geen bus (meer) rijdt.
De Opstapper rijdt als er geen regulier openbaar vervoer (gewone bus of
belbus) rijdt of niet meer rijdt. Vanaf de dichtstbijzijnde bushalte brengt de
Opstapper u naar een halte waar u op de gewone bus kunt stappen, of
omgekeerd. Wanneer uw bus of trein te laat aankomt bij een halte of op het
station wacht de Opstapper op u. U kunt reizen met de Opstapper als er geen
regulier openbaar vervoer in uw dorp rijdt:
* Op maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 23.30 uur.
* Op zaterdag van 7.30 tot 23.30 uur.
* Op zon- en feestdagen van 8.30 tot 23.30 uur.
Zolang in uw dorp regulier openbaar vervoer rijdt, dus een gewone bus of een
belbus, maakt u gebruik van deze lijnen. Op het moment dat deze lijnen niet
meer rijden kunt u met de Opstapper reizen. Als de reguliere bus in het
middagdal niet rijdt of wanneer de bus na 19.00 uur niet meer rijdt kunt u met
de Opstapper reizen (tot 23.30 ’s avonds).
U kunt al tot maximaal een maand en minimaal 1,5 uur voor vertrek
reserveren (ook meerdere ritten in één keer). De opstapper reserveert u
telefonisch tegen lokaal tarief (0900-82 72 000). De kosten per enkele reis per
persoon bedragen de kosten van de normale busrit plus € 2 extra.
Wilt u weten of de Opstapper bij u in de buurt rijdt, bel Connexxion
www.connexxion.nl.

8

Werken
Niet alleen in Vrouwenparochie is werk maar ook buiten Vrouwenparochie.
Vrouwenparochie ligt 13 km van Leeuwarden, 26 km van Dokkum, 80 km van
Groningen en 140 km van Amsterdam.
Vrouwenparochie heeft per 1000 inwoners 94 tot 124 AO uitkeringen
- Aanwezige ondernemingen
Het dorp heeft nog veel ondernemingen, zoals een buurtwinkel, smederij,
benzine- en auto benodigdheden station maar ook fabriek voor
meeneemheftrucks
Uitbreiding glastuinbouw in Sexbierum bied meer werkgelegenheid aan
mensen in de omgeving
Ondernemingen
Hondentrimsalon
Hondentrimsalon Janke
Hotridé
Parketvloeren
Parket silhouet
Geluidsopnamestudio’s
Off the Wall Sound
Keuken
Fandy Montagebedrijf
Levensmiddelen
O. van Sinderen
Kwekerij/Groente en
fruitgroothandel
Boomkwekerij Friese
Spil
Ruurd van Foubuurt
Autobedrijven
Occasions Veencars
Autobedrijf Minnema
W. Stelma
Autobedrijf Winands
Tankstation Veenstra
Transportbedrijf
Monsma

adres

woonplaats

Telefoon

J.P. van der Bildtstraat 29

9077 SK Vrouwenparochie

0518-400888

't Eerste Môrn 16

9077 RC Vrouwenparochie

06-55794998

Brungerstraat 12

9077 SZ Vrouwenparochie

0518-400966

J.P. van der Bildtstraat 12

9077 SK Vrouwenparochie

0518-403332

Brungerstraat 8

9077 SZ Vrouwenparochie

0518-403435

J.P. van der Bildtstraat 8

9077 SK Vrouwenparochie

0518-401904

Leyester Hegedyk 72

9077 TV Vrouwenparochie

0518-421640

Sudhoekstermiddelweg 9

9077 TX Vrouwenparochie

058-2532174

Vrouwbuurtstermolen 20

9077 SW Vrouwenparochie

0518-402024

Vrouwbuurtstermolen 12

9077 SW Vrouwenparochie

0518-401720

J.P. van der Bildtstraat 70

9077 SM Vrouwenparochie

0518-403141

Waling Dijkstrastraat 88

9077 SR Vrouwenparochie

W Dijkstrastraat 86

9077 SR Vrouwenparochie

0518-421623
0518-401678

Attesweg 15

9077 PL Vrouwenparochie

0518-401888
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Beveiliging en
bewakingsdienst
Dog Security Force
Friesland
Veehouderij/veevoeder
Maatschap Hettinga
Delta Voeders BV
Loonbedrijf land en
tuinbouw
Agrarisch loonbedrijf
Miedema
Machineverhuur G. de
Haan
Makelaars overig
Agrarische Bemiddeling
Quotumplus
Handelsondernemingen
Benenlux BV Cai Pan
Products Hemrik
Metaalbewerking
D. Leistra

W Dijkstrastraat 7

9077 SN Vrouwenparochie

0518-404458

Stienzer Hegedijk 11B

9077 TZ Vrouwenparochie

058-2573489

W Dijkstrastraat 3

9077 SN Vrouwenparochie

0518-403844

Attesweg 17

9077 PL Vrouwenparochie

0518-421309

Sudhoekstermiddelweg 9

9077 TX Vrouwenparochie

058-2532174

W Dijkstrastraat 3

9077 SN Vrouwenparochie

0518-403844

Hamerenweg 8

9077 TW Vrouwenparochie

0518-4023

Hamerenweg 8

9077 TW Vrouwenparochie

0518-401514

J.P. van der Bildtstraat 6

9077 SK Vrouwenparochie

0518-401419

- Ondernemingen die weg zijn gegaan
VROUWENPAROCHIE Vrouwenparochie ziet dit jaar haar grootste bedrijf
vertrekken. Grondverzetbedrijf Van der Woude vertrekt met 75 man naar
bedrijventerrein Kie in Franeker. Daar heeft de onderneming grond aan het
Van Harinxmakanaal gekocht, inclusief 100 meter kade. Vaarwater heeft Van
der Woude nu niet, terwijl het wel over zes baggerpontons beschikt.
Belangrijkste reden voor vertrek is evenwel de betere bereikbaarheid, licht
planner Gerke Sinnema toe.
Bron: http://www.deondernemer.nl/artikel/363422/Van_der_Woude_weg_uit_Bildt
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Welzijn
- Recreatiemogelijkheden
Het dorp biedt een heleboel recreatie mogelijkheden zoals de manege, tennisc.q. fitnesshal, voetbal- en kaatsverenigingen en een sauna
Pension
Pension bakker

Adres: J.P. v/d Bildtstraat 13
Woonplaats: 9077 SK Vrouwenparochie

Wilt u genieten van het mooie Friese landschap, de Elf Steden en de
Waddenkust? Dan heten wij u van harte welkom in ons pension. Bij ons bent u
verzekerd van een zorgeloze vakantie in de prachtige omgeving van het
Noord-Friese Vrouwenparochie.
U beschikt tijdens uw verblijf over een ruim appartement met een fantastisch
uitzicht over het Bildtse landschap met zijn spectaculaire luchten en
wolkenpartijen. Ons rolstoelvriendelijke gastenverblijf biedt
overnachtingsmogelijkheden voor twee personen. Een uitstekende uitvalsbasis
om het gebied rondom de Waddenzee te ontdekken.
Camping
Minicamping de Roos

Adres: Leyester Hegedyk 74
Woonplaats: 9077 TV Vrouwenparochie
0518-403252

Kamperen bij de boer op boerencampings is goedkoop en het verblijf op
boerderijcampings wint nog steeds aan populariteit. Minicampings zijn erg in trek.
Dat blijkt uit de spectaculaire toename van het aantal kampeerders op boerderijen. Het is
inmiddels een serieuze bijverdienste voor de boer geworden. Boerencampings hebben een
beperkt aantal sta- of verblijfplaatsen. De gemiddelde prijs voor kamperen bij de boer ligt
zo tussen de 10 á 12 euro per overnachting. Op minicampings / boerderijcampings treft u
alle noodzakelijke voorzieningen aan als douches en toiletten.

- Bezienswaardigheden buiten Vrouwenparochie
- waddenkust
- natuurgebied bestaande uit zomerpolders met drinkdobben, kwelders en
kwelderwerken. Dit wordt beheerd door het Fryske Gea
- overtocht naar de wadden eilanden
- Verenigingen
Verenigingen: Voetbalvereniging CVO
Kaatsverening Klaine Izak
Kegelclub ANO
Schaatsvereniging EMM
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Sportverenigingen
SV Froubuurt
Sport- en recreatie
centrum De Buurfrou
Manege
Molenruiters
Sauna’s, thermen
Fryske Sauna
Eetcafé/Restaurant
Eetcafé de Groene
Papegaai
De Molen

adres

woonplaats

Telefoon

W Dijkstrastraat 19

9077 SN Vrouwenparochie

0518-402291

Middelweg-Oost 34

9077 SB Vrouwenparochie

0518-403685

Middelweg-Oost 9

9077 SB Vrouwenparochie

0518-401769

W Dijkstrastraat 51

9077 SP Vrouwenparochie

0518-402938

J.P. van der Bildtstraat 2

9077 SK Vrouwenparochie

0518-401451

Vrouwbuurtstermolen 2

9077 SW Vrouwenparochie

0518-403333

- Subsidies
De gemeente bied jaarlijks sportsubsidies
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Weten
- Stichtingen
Stichting welzijn Middelsee

Adres: Pyter Jurjensstrjitte 17
Woonplaats: 9051 BR Stiens
0582-2575220

Stichting Welzijn Middelsee is een z.g.n. brede welzijnsorganisatie met als
werkgebied de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt, Menaldumadeel en
Littenseradiel.
De stichting is een organisatie waar de volgende activiteiten plaatsvinden:








Peuterspeelzaalwerk, in diverse plaatsen in de gemeenten Leeuwarderadeel,
Het Bildt, Menaldumadeel en Littenseradiel
Kinderopvang (kinderdagverblijf, naschoolse opvang, gastouderopvang)
Jeugd- en jongerenwerk en ambulant jongerenwerk in de gemeenten
Leeuwarderadeel en Menaldumadeel
Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
Ouderenwerk en ouderenadvieswerk in de gemeenten Leeuwarderadeel en
Menaldumadeel
Sociaal cultureel werk
Exploitatie van het Cultureel Centrum 'De Skalm' te Stiens. U kunt hier terecht
voor vergaderingen, feestelijke bijeenkomsten, theater en toneel en cursussen

- Hogescholen
Fryske Academy in leeuwarden
Het doel van de Fryske Akademy is, zoals de statuten dat verwoorden, is het in
stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het beoefenen van
wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese cultuur in de
breedst mogelijke betekenis van het woord. In de loop van het bestaan van de
Fryske Akademy is op diverse wijzen en met steeds verschillende accenten
inhoud gegeven aan die doelstelling. Als we de ontwikkeling van de laatste 10
á 15 jaar beschouwen, kunnen we stellen dat het accent steeds meer is
kommen te liggen op professionalisering en internationalisering.
AOC Friesland
http://algemeen.aocfriesland.nl/algemeen/
Aoc Friesland is een regionaal opleidingscentrum VMBO Groen & MBO
Groen voor voeding, natuur en milieu. Deze opleidingen worden in Buitenpost,
Heerenveen en Leeuwarden aangeboden.
Edunoord
Edunoord is gevestigd in Heerenveen en Leeuwarden. Op Edunoord zijn
verschillende opleidingen. Zo vinden we de opleidingen van Edunoor, Röben,
ISBW opleidingen, zorgcontract en de makelaarscollege. Edunoord verzorgt
vaktechnische opleidingen en trainingen op het gebied van ICT, logistiek,
werktuigbouw, electro- en besturingstechniek en arbo en veiligheid.
Röben verzorgdt opleidingen en trainingen voor secretariële en financiële
functies. ISBW biedt opleidingen en trainingen op het gebied van o.a.
management en bedrijfskunde, personeel en organisatie en marketing en sales.
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Frieslandcollege
Het frieslandcollege bied MBO opleidingen waaronder, zakelijke
dienstverlening, handel, middelbare hotelschool, toerisme en vrije tijd,
verpleging en verzorging, welzijn, CIOS Heerenveen, life sciences, ict lyceum,
bouwmanagement, vervoer en logistiek, d’drive kunstopleidingen, werken met
de stad, technoOne en fc-xl. Deze beroepsopleidingen vind je in Leeuwarden,
Heerenveen en Drachten.

Hogescholen
Fryske academy

Basisschool,
Kinderopvang
Bildt vereniging voor
Christelijk Het
Basisonderwijs
Openbare School De
Hawizer
Peuterspeelzaal de
kijkhueck
Kinderopvang Kids &
Animals
Adviesbureau
financieel
Jensma - Harmoney
Harm

adres

woonplaats

Telefoon

Doelestraat 8

8911 DX Leeuwarden

058-2131414

Brungerstraat 5

9077 SZ Vrouwenparochie

0518-403028

M Beckstraat 65

9077 SG Vrouwenparochie

0518-401682

Waling Dijkstrastraat 4

9077 SN Vrouwenparochie

0518 401673

W Dijkstrastraat 48

9077 SP Vrouwenparochie

0518-400845

Sudhoekstermiddelweg
11

9077 TX Vrouwenparochie

058-2531239

Politieke partijen Het Bildt
CDA,
PVDA
VVD

W.K. Postma (Vrouwenparochie)
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Handige bronnen
Adressen vestigingen
http://vrouwenparochie.ismijnwoonplaats.nl/`
Bezienswaardigheden in de buurt van vrouwenparochie
http://www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/activiteiten/24279/
Algemene beschrijving het Bildt: bevolking, onderwijs, bouwen en wonen, Arbeid en
sociale zekerheid, bedrijfsvestigingen en landbouw, verkeer en vervoer, oppervlakte,
dichtheden en bodemgebruik
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/9626D71B-41B5-45FA-B6EEAD2ADDFF4ACC/0/Bildt_het.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1790D38-086E-4D69-9E2B66361B984276/0/hetBildt.pdf
Subsidies gemeente het Bildt
http://www.hetbildt.nl/index.php?id=1198
Wat te doen voor toeristen
http://nl.visit-it.com/tourism/cities/vrouwenparochie
Beheer natuurgebied
www.fryskegea.nl,
Algemene site met verschillende site
http://vrouwenparochie.web.nl/
Over demografische krimp in Nederland, gepubliceerd op 6okt 2009.
http://www.vng.nl/eCache/DEF/90/925.html
Cijfers per gemeente
http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/nicis/bulk/bijeenkomsten/2009/krimp11febr/krimp-gemeenten-2008-2025.pdf
http://www.nicis.nl/nicis/bijeenkomsten/2009/02/conferentiekrimp_1000.html
Handige sites:
http://www.hetbildt.nl/index.php?id=57
http://froubuurt.nl/
http://www.funda.nl/koop/vrouwenparochie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenparochie
http://2miljoen.nl/Top/Nederland/Friesland/het_Bildt/Vrouwenparochie/
http://www.plaats.nl/VROUWENPAROCHIE/
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Groepsverdeling
1
2
3
4
5

Groep 1
Bart Aarnoutse LWM
Maurits Elsevier Stokmans BNB
Adri Clements T&L
Johnny Teunissen LA
Marije Hoekstra SW (dinsdag)

1
2
3
4
5

Groep 3
Ben Schouten van der Velden BNB
Maaike Huizinga LWM
Chiel Coulen T&L
Juul Scheffers B&B
Anique Pasveer SW (dinsdag)

1
2
3
4
5
6

Groep 2
Thijs Onderwater BNB
Harry Bloem BNB
Henriëtte Bollink LWM
Suzanne Mestrom LA
Josina van der Loop LA
Elisabeth Sjoerdsma SW (dinsdag)

1
2
3
4
5

Groep 4
Hylke Jelsma BNB
Niels Vriend T&L
Titus Haverkamp BNB
Anne van Oorschot LWM
Marleen Vermeulen LA

Rollenverdeling
Per groep heeft iedereen een eigen rol waar hij of zij zich in inleeft.
Hieronder staat het nummer dat je hebt in je eigen groep en de rol die je hebt
gekregen.
Nummers
1
2
3
4
5

Rol
Jongere
Ondernemer
wethouder
Geldschieter
Beroepsbevolking
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Beschrijving van de rollen
1) Jongere:

Als jongeren ben je afhankelijk van het openbaar vervoer. Je wilt je
ontwikkelen en misschien ben je opzoek naar een weekend- vakantiebaan.
Ook wil je voorzieningen zoals winkels, kroegen en discoteken in de buurt.
2) Ondernemer:

Als (startende) ondernemer ben je opzoek naar werk, klanten en omzet en
een geschikte locatie om je bedrijf te exploiteren. Ook kan het zo zijn dat je op
zoek bent naar werknemers of een eventuele opvolger.
3) Wethouder:

Als wethouder ben je verantwoordelijk de portefeuille houder van de
burgemeester. Je portefeuille kan bestaan uit






Financiën, Personeel & Organisatie
Ruimtelijke Ordening & Openbare Werken (Grondgebiedzaken)
Volkshuisvesting, Milieu
Economische Zaken, Toerisme & Evenementen
Sociale Zaken, Onderwijs, Welzijn & Sport (Bewonerszaken)

4) Geldschieter:

Als geldschieter ben je opzoek naar lucratieve ondernemingen en initiatieven.
Voor innovatieve ideeën heb je altijd interesse.
Ook kun je investeren in bijvoorbeeld winkelcentrums, bioscopen etc.
Je kunt een particuliere ondernemer zijn maar ook een bank of de overheid.
5) Beroepsbevolking:

Je maakt onderdeel uit van een groot deel van de bevolking. Je hebt een
vaste baan, een huis en hebt een modaal salaris. Je woont in Noord Friesland
en hebt binding met de streek waar je geboren en getogen bent.
Je hebt kinderen of bent van plan om kinderen te krijgen hiervoor wil je
natuurlijk een prettige woonomgeving.
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Programma
Programma
Dinsdag
17-nov

Start dag 1
Ochtend

Middag

Avond

10:30 uur
11:00 uur
11:15 uur
11:30 uur
12:00 uur
12:30 uur
13:00 uur
17:00 uur
18:00 uur
20:00 uur

Woensdag
18-nov

Vrijdag
20-nov

Voorbereiding dag 2
Thema's wonen en werken + film
Start dag 2

Ochtend

09:00 uur
10:00 uur
10:15 uur

Ontbijt
Inleiding dag 2 Thema's wonen en werken
Werken in groepsverband

Middag

13:00 uur
13:30 uur
15:00 uur
17:00 uur
18:00 uur

Lunch
Presentatie Communicatie studenten
Werken in groepsverband
Einde dag 2
Diner

Avond

19:00 uur
20:00 uur

Gastspreker Jaap Huurman
Voorbereiding dag 3
Thema's welzijn en weten

Donderdag
19-nov

Aanvang
Opening
Uitleg/opdrachtformulering
Inleiding van Rob Roggema
Groepsverdeling en uitleg Excursie Karin
Sjoukes
Lunch
Excursie
Bespreken excursie
Diner

Start dag 3
Ochtend

09:00 uur
10:00 uur
10:15 uur

Ontbijt
Inleiding dag 3 Thema's welzijn en weten
Werken in groepsverband

Middag

13:00 uur
13:30 uur
15:00 uur
15:30 uur
17:00 uur
18:00 uur

Lunch
Uitwerken Scenario
Pauze
Uitwerken Scenario
Einde dag 2
Diner

Avond

20:00 uur

Presentatie eindscenario

Ochtend

09:00 uur
10:00 uur

Ontbijt
Afsluiten
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Aanwezig tijdens de schetsschuit:
Studenten:
Larenstein Velp: OPL
1. Bart Aarnoutse LWM
2. Maurits Elsevier Stokmans BNB
3. Thijs Onderwater BNB
4. Ben Schouten van der Velden BNB
5. Niels Vriend T&L
6. Hylke Jelsma BNB
7. Harry Bloem BNB
8. Maaike Huizinga LWM
9. Henriëtte Bollink LWM
Larenstein Velp: LSV
10. Chiel Coulen T&L
11. Titus Haverkamp BNB
12. Josina van der Loop LA
13. Suzanne Mestrom LA
14. Anne van Oorschot LWM
15. Juul Scheffers B&B
16. Johnny Teunissen LA
17. Marleen Vermeulen LA
18. Adri Clements T&L
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: Social Works
19. Marije Hoekstra SW
20. Anique Pasveer SW
21. Elisabeth Sjoerdsma SW
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: Communicatie
22. Karlien de Boer C
23. Janke Kolthof C
24. Maarten Ten Napel C
25. Franca Rijpma C
26. Gea Roep C
27. Meindert Jan Winkel C
Docenten: Larenstein
28. Daan van der Linde BNB
29. Ronald Boertje BNB
30. Ad Woudstra T&L
31. Jos Ulijn T&L
32. Wim Timmermans BNB
Deskundigen:
33. Rob Roggema (hele week leiding)
34. Karin Sjoukes (begeleiding excursie)
35. Jaap Huurman (woensdag aanwezig en s’avond lezing)
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Kaarten

20

21

22
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