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Samenvatting
Hoe worden jongeren actief betrokken bij het project JFF? Wat zijn de belangen en ideeën
van jongeren over het te onderzoeken gebied? Wat zou er verandert kunnen worden aan de
landschapskwaliteiten om Noord-Friesland aantrekkelijker te maken voor jongeren?.
Jongeren die in Friesland wonen tussen de 15 en 25 jaar hebben vaak geen idee wat er in
hun omgeving gebeurd of wat er te vinden is. Om de jongeren meer betrokken te krijgen met
hun omgeving, zijn in de gemeenten Dongeradeel en Het Bildt aan de hand van de vragen
hierboven, verschillende onderzoeksmethoden onderzocht. Onderzoeksmethoden die
gebruikt zijn, zijn literatuurstudie, referentiestudie, interviews, veldbezoeken, workshops,
enquêtes en gesprekken met andere studenten. Een methode die toegepast is en succesvol
was op de jongeren zijn workshops. Bij de workshops gaan de jongeren in groepen aan het
werk. Doormiddel van plattegronden van het gebied kunnen de jongeren hier hun
bevindingen op schrijven/tekenen en vertellen na de tijd aan iedereen wat zij hebben
opgeschreven. Drie klassen van het Marne College vertelden dat ze beter/meer openbaar
vervoer wilden. De jongeren waren tussen de 13 en 17 jaar en zaten op het VMBO, Havo 4
en het VWO. Wat opmerkelijk was, is dat de meeste jongeren van het VMBO en Havo 4 niet
bezig zijn met de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot de jongeren van VWO. De VWO
leerlingen willen vooral meer werkgelegenheid en universiteiten in het gebied hebben.
In het onderzoek is er op verschillende manier gecommuniceerd en geparticipeerd met
jongeren. Dit om zo te achterhalen welke methoden er wel en niet bruikbaar zijn voor een
gedegen onderzoek.
Om uiteindelijk de jongeren nog actief te betrekken bij het project JFF is het de bedoeling dat
zij informatie krijgen via de Website JFF, enquêtes (1 op 1), interviews en workshops.
Als de jongeren dan toch wegtrekken uit Friesland en de krimp wordt erger is het de vraag
wat hiermee gedaan moet worden. Om een beter idee te krijgen hoe gemeentes met de
krimp om kunnen gaan is er een methode om verschillende plaatsen te
veranderen/verbeteren. Deze methode is de schetsschuit methode. Hij is toegepast op het
dorp Vrouwenparochie. In dit dorp verdwijnen plaatselijke voorzieningen. Doormiddel van de
schetsschuit methode gaan verschillende mensen met verschillende achtergronden
scenario’s maken. Uit de scenario’s zijn ideeën tot stand gekomen met wat er kan gebeuren
om in dit geval het dorp aantrekkelijker te maken om er te gaan wonen/werken.
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Voorwoord
Velp, 16 december 2009
Geachte lezer,
Voor u ligt het onderzoeksrapport aangaande Fase 1 van Jonge Friezen Foarút. Dit rapport
is geschreven in het kader van onze opleidingsminor Ontwikkelingsplanologie welke wij
volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
Het project Jonge Friezen Foarút is een initiatief van Plattelandsprojecten Frieslân welke
wordt aangestuurd door de heer Khoji Wesselius en richt zich op jongerenparticipatie bij het
vraagstuk krimp. Met onze projectgroep, bestaande uit negen studenten, hebben wij ons,
van september 2009 tot en met januari 2010, compleet op het onderzoek gestort. Hierbij
hebben wij de eerste stappen, aangaande dit 2,5 jaar durende project, gezet.
Een groot woord van dank aan de heer Daan van der Linde welke ons vanaf dag één heeft
ondersteund en begeleid gedurende dit interessante onderzoek. Ook willen wij de heer
Lubbert Hakvoort bedanken voor zijn begeleiding en goede praktijkvoorbeelden uit het
werkveld welke ons de zakelijke kant van Ontwikkelingsplanologie duidelijk hebben gemaakt.
De samenwerking en interactie met anderen heeft een grote rol gespeeld deze laatste
maanden. Een leerproces waarbij mensen met verschillende studies en achtergronden
nieuwe dingen leren. Binnen de projectgroep heeft iedereen zijn of haar eigen kwaliteiten
kunnen tonen en de kwaliteiten van anderen kunnen afkijken. Op deze manier ontstond er
vanzelf een goed draaiende projectgroep. Er is ook een prettige samenwerking geweest met
studenten van de noordelijke Hogeschool Leeuwarden van de studierichtingen
Communicatie en Social Works. Meerdere malen hebben wij samen met hen nagedacht over
het onderzoek en zijn we gaandeweg steeds verder gekomen.
De heer Ronald Boertje, welke veel werk verzet achter de schermen samen met onze
opdrachtgever de heer Wim Timmermans, willen wij ook graag bedanken. Deze twee
mensen zijn al langere tijd bezig met het project Jonge Friezen Foarút en hebben ons in de
beginfase erbij betrokken. Dit rapport is dan ook het beginstuk van de eerste van de drie
fasen die Jonge Friezen Foarút telt. Het zal worden overgedragen aan volgende studenten
om het project tot een vruchtbaar einde te laten leiden.
Wij gaan ervan uit dat u dit onderzoeksrapport met veel plezier zult lezen en dat ook u het
project Jonge Friezen Foarút zal gaan waarderen net zoals wij dat doen.
Met vriendelijke groet, verblijven wij,
Projectgroep Jonge Friezen Foarút
Ontwikkelingsplanologie 2009/2010
Thijs Onderwater
Maaike Huizinga
Niels Vriend

Bart Aarnoutse
Maurits Elsevier Stokmans
Ben Schouten van der Velden
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Inleiding Jonge Friezen Foarút
Voorgeschiedenis en motivatie:
Noord-Friesland heeft te maken met veranderingen in de bevolkingsopbouw door lage
geboortecijfers, vergrijzing en onvoldoende immigratie als compensatie hiervoor. Deze trend
wordt versterkt door het vertrek van jong talent vanuit het platteland naar de steden. Hierdoor
ontstaat op (middellange) termijn een probleem vanuit een oogpunt van economische
vitaliteit, groei en concurrentievermogen in het landelijke gebied, het platteland raakt
productieve en talentvolle arbeidskrachten en sociaal actieve deelnemers aan de lokale
(dorps-)gemeenschappen en vooral aan de Randstad kwijt. Uit een aantal sessies met het
netwerk (van samenwerkingspartners) is naar voren gekomen dat de ouderen in de regio
een probleem signaleren: krimp, doordat jongeren wegtrekken. De jongeren lijken het
probleem krimp nauwelijks te herkennen en zijn bovendien degenen die vertrekken.
Het project heeft een looptijd van 2,5 jaar. Hierbij is het project opgedeeld in 3 fasen. Na
Fase 0 is het overgedragen door Khoji Wesselius aan Wim Timmermans voor Fase 1. Bij
Fase 1 ‘De invasie’ (12 tot 18 maanden) wordt er de komende 1,5 jaar gezocht naar
jongeren (15-25) en die worden geconfronteerd met het probleem dat geconstateerd is (door
de ouderen, maatschappelijke organisaties en bestuurders lokaal/ provinciaal). Daarbij wordt
de centrale vraag neergelegd bij de jongeren om na te denken over de perspectieven die zij
voor zichzelf zien in Noord-Friesland (op korte en lange termijn). Dit wordt bereikt door het
organiseren van 20-30 sessies waar er geconfereerd wordt met de jongeren.
In Fase 2 ‘De agenda van de toekomst’ (6-12 maanden) is een resultaat van de verzamelde
ideeën, wensen, opmerkingen vanuit de sessies gebundeld en gepresenteerd. Daarmee
nemen de uitvoerders w.o. CWI’s, Sociale diensten, scholen en Dienst Landelijk Gebied het
stokje over. Een deel wordt direct uitgevoerd en een deel wordt door DLG uitgewerkt in een
uitvoeringsplan voor Noord-Friesland.
In Fase 3 ‘Geen woorden maar daden’ ( 32-34 maanden; open eind) worden beiden fasen
gecombineerd vastgesteld en aangeboden aan lokale, provinciale en nationale (zo mogelijk
Europese) politici met de opdracht deze toekomst, zoals jongeren die voor Noord-Friesland
zien, te helpen uitvoeren.
De onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein en de noordelijke Hogeschool Leeuwarden
gaan daarom het project Jonge Friezen Foarút samen met partners uitvoeren. Er worden
jongerensessies georganiseerd waarin studenten (van VHL en NHL) met jongeren in
gesprek gaan om een op de toekomst gerichte regionale jongerenagenda Noord-Friesland
op te stellen.
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1

De projectdefinitie

Van Hall Larenstein en de noordelijke Hogeschool Leeuwarden gaan samen met jongeren in
de noordelijke schil (zie bijlage 3) van Friesland een jongerenagenda voor het platteland
maken. Achterliggend probleem is dat de regio kampt met krimp. Door de ontwikkeling van
een nieuwe kijk op het platteland (landschap, natuur en landbouw) kan voorkomen worden
dat jongeren wegtrekken om elders werk te zoeken. Jongeren kunnen, vanuit hun ervaring
met nieuwe communicatie- en discussietechnieken, vanuit een nieuwe optiek naar het
landschap en het gebied kijken. De nieuwe inzichten vanuit de belevingseconomie kunnen
hier mogelijk een bijdrage leveren. Te denken valt aan de verschillende belevingen die het
landschap te bieden heeft. De gedachte hierachter is om samenwerkingsverband te krijgen
tussen jongeren en bestuurlijke organisaties (overheid). Gezamenlijk kunnen zij toekomstige
ontwikkelingen van de regio bevorderen
1.1

Probleemstelling c.q. uitdaging

Hoe zet je de jongeren aan het denken over de perspectieven die zij voor zichzelf zien in
Noord-Friesland (op korte en lange termijn)?
Om jongeren enthousiast te maken en mee te laten denken over het verbeteren van de
streek zijn er een aantal deelvragen opgesteld:
 Hoe krijgen we jongeren actief betrokken bij het project JFF?;
 Wat zijn de belangen/ideeën van jongeren over het te onderzoeken gebied?;
 Wat zou er verandert kunnen worden aan de landschapskwaliteiten om het
aantrekkelijker te maken voor jongeren?
De uitdaging is om jongeren te benaderen en interactief mee te laten denken. Dit wordt
gedurende het project in beeld gebracht samen met het onderwerp krimp.
Daarnaast is het belangrijk in de gaten te houden dat jongeren ook betrokken blijven. Hoe dit
behaalt kan worden wordt later in het rapport uitgelegd.
1.2

Aanleiding

Achterliggend probleem is dat de regio kampt met krimp. Door de ontwikkeling van een
nieuwe kijk op het platteland (landschap, natuur en landbouw) kan voorkomen worden dat
jongeren wegtrekken om elders werk te zoeken. Jongeren kunnen, vanuit hun ervaring met
nieuwe communicatie- en discussietechnieken, vanuit een nieuwe optiek naar het landschap
en het gebied kijken: de optiek van de beleveniseconomie. Daarin staat de belevenis die je
kunt ervaren in het landschap centraal.
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1.3

Leerdoelen en doelstellingen

Tijdens dit project wordt ernaar gestreefd om een aantal doelstellingen te behalen die
bijdragen aan de leerdoelen voor de komende periode. Hieronder staan een aantal
leerdoelen uitgewerkt die ervoor zorgen dat tijdens deze periode een bepaalde hoeveelheid
kennis verworven wordt:





Kennis verwerven en delen over de planologische consequenties van het verschijnsel
krimp en regionale transitie;
Methoden ontwikkelen voor jongerenparticipatie in planologische processen;
Voorbereiden en uitvoeren van een aantal discussiebijeenkomsten met jongeren over
gebiedsontwikkeling in nader te benoemen gemeenten van NW Friesland (Het Bildt,
Dongeradeel);
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe economische activiteiten op basis
van de theorie van de beleveniseconomie en de mogelijkheden van het landschap.

Ook moeten een aantal doelstellingen behaald worden om te zorgen dat dit project een
bijdrage kan leveren aan het vervolg van Jonge Friezen Foarút.





Projectmatig aanpakken van een diffuus project;
Procesmanagement toepassen op het eigen project in samenwerking met een aantal
samenwerkingspartners;
Persoonlijke ontwikkeling in proces- en projectmanagement observeren, reflecteren en
verbeteren;
Kenniselementen van de theorie van OPL (Ontwikkelingsplanologie) en LSV
(Landschap en Stedelijke Vernieuwing) toepassen in het project;
Vaststellen van daadwerkelijke krimp.

1.4

Onderzoeksmethoden




De onderzoekstechnieken die in dit proces toegepast zijn:
Literatuurstudie;
Referentiestudie;
Interviews;
Workshops;
Veldbezoeken;
Panelgesprekken;
Gesprekken met andere studenten;
Enquêtes.
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1.5

Beoogde resultaten

Randvoorwaarden:
Hieronder staan de randvoorwaarden beschreven die tijdens dit project een belangrijke
richting gaan geven aan de beoogde resultaten. Het project zal aan het einde van de 20
weken resultaat leveren en als groep gaan wij ons aan deze punten houden.
Activiteiten:

Gebiedsinventarisatie;

Bijeenkomsten organiseren;

Atelier (Friese toekomst/ schetsschuit);

Workshop organiseren met resultaten van het atelier (evenement januari).

Start event in september 2009 bijgewoond.

Event 14-01 in Leeuwarden
Eind product:

Lijst met belangen van jongeren met mogelijkheid van slagen;

Verslag van verkenning van 2 gemeenten (Dongeradeel en Het Bildt) met toepassing
van onderzoeksmethode RRA;

Een methodiek/handleiding opstellen voor jongeren participatie;

Opzet van een communicatieplan tussen jongeren en bestuurders;

Een beschrijving van de beleveniseconomie in relatie tot jongeren (15-25 jaar);

4 toekomst scenario’s Noord-Friesland in beeld brengen en benutten voor jongeren
participatie;

Landschapskwaliteit van Noord-Friesland in beeld brengen aan de hand van jongeren
participatie;

Optimaliseren van de uitgewerkte toekomst visies tijdens het atelier;

Een artikel over krimp met betrekking tot Friesland.
Verder wordt er tijdens de perioden een verslag bijgehouden met het samenwerkingsproces
binnen de groep. Dit gebeurt aan de hand van een logboek met foto’s waarin te zien is welke
competenties er naar voren zijn gekomen.
1.6

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk staat beschreven waar het project JFF over gaat en wat de
aanleiding is van dit project. De doelstellingen en de resultaten staan als laatste in dit
hoofdstuk beschreven. In hoofdstuk twee staan een algemene impressie beschreven om een
beter beeld te geven over de kwaliteiten van het gebied. In het derde hoofdstuk staat de
belevingseconomie beschreven van jongeren in Friesland. Dit betreft jongeren van 15-25
jaar en gaat over de thema’s; wonen, weten, werken en welzijn. Hierbij hoort ook bijlage 2
waarin de wensen van jongeren staan uitgewerkt. Hoofdstuk 4 bevat een methodiek om
jongeren te benaderen en interactief bij dit project te betrekken. Hoofdstuk 5 bevat resultaten
van de gehouden workshops onder de jongeren. De resultaten van de gehouden
Schetsschuit staan beschreven in hoofdstuk 6. Hieruit zijn 4 verschillende scenario’s
gekomen met betrekking op de eerder genoemde 4 w’s (wonen, weten, werken en welzijn).
Hoofdstuk 7 dient als afsluiting en bevat een krachtenveldanalyse, een conclusie,
aanbevelingen en beschrijft de bestandsoverdracht voor fase 2.
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1.7

Publieksomschrijving

Dit rapport is geschreven voor iedereen die er belangstelling voor heeft, de mensen die
hebben meegewerkt aan dit rapport en de mensen die in fase 2 verder gaan met het
onderzoek (uitvoerders w.o. CWI’s, Sociale diensten, scholen en Dienst Landelijk Gebied)
1.8

Wat is krimp?

Krimp betekent dat het inwonertal van een gemeente (of regio) daalt. Krimpgemeenten
merken de gevolgen hiervan op vele terreinen. Landelijke trends als ontgroening (minder
jeugd) en vergrijzing versterken de problematiek.
In 2025 is de helft van alle gemeenten een krimpgemeente. Krimpscenario’s staan haaks op
de tot nu toe gehanteerde groeiscenario’s. Krimp vraagt dus om:
- Een omslag in denken van groei naar kwaliteit
Groei is belangrijk als er krimp optreedt, maar hoe kan die groei gerealiseerd worden?
De oplossing ligt bij de kwaliteit. Als de kwaliteit van een gemeenschap goed is, (goede
voorzieningen etc.) wordt het aantrekkelijk gemaakt voor mensen die zich hierdoor zelfs
gaan vestigen.
- Herijking van beleid
Het huidig gevoerde beleid wordt onder de loep genomen en achterhaalde zaken worden
bijgesteld.
Krimp in Nederland
In een aantal provincies van Nederland is de krimp merkbaar. Vooral in het landelijk gebied
waar geen grote steden zijn gaat het snel. Zuid- Limburg, Zeeland, Groningen en de kop van
Friesland zijn de gebieden waar steeds meer jongeren vertrekken om te gaan studeren in de
Randstad. De ouderen en laaggeschoolden blijven in deze gebieden achter.
De gevolgen van krimp door heel Nederland hebben met de onderstaande ontwikkelingen te
maken.
Ruimtelijke ontwikkeling
Verwacht wordt dat het totale inwonertal van Nederland zal stabiliseren in 2035 en
vervolgens langzaam zal afnemen. Dat zal het meest zichtbaar zijn in de minder
aantrekkelijke woon- of werkgebieden. Vooral de randen van Nederland zullen dit
ondervinden. (1)
Het vestigen of wegtrekken uit een woonplaats wordt veroorzaakt door een positieve of
negatieve impuls. Dat kan bestaan uit heel veel aspecten. Voor een gezin is bijvoorbeeld een
goede school en sportclub belangrijk en voor ouderen een buurthuis en een dokter in het
dorp. Deze redenen en wat er nog meer zou kunnen spelen worden hieronder weergegeven.
Wonen en woonomgeving (leegstand, minder prikkels om te bouwen)
De woonomgeving is een hele belangrijke factor die het wonen aantrekkelijk maakt of juist
niet. Als het dorp levendig is en er winkels gevestigd zijn, is het aantrekkelijk om er te gaan
wonen. Als er geen winkels meer zijn en er staan huizen leeg, is dat een afbraak aan de
aantrekkelijkheid. Ook zal er niet snel iet bijgebouwd worden. Doordat er niets bijgebouwd
wordt verouderen de woningen, wat het geheel ook niet aantrekkelijker maakt.
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Minder gezinnen en jongeren
Voor starters kan het prijstechnisch aantrekkelijk zijn om een woning te kopen. In dorpen
waar veel leegstand is zijn de huizenprijzen laag. Toch lijken starters het niet aantrekkelijk te
vinden in deze ‘spookdorpen’ te gaan wonen; een gezellige en levendige uitstraling van een
dorp is toch wel heel belangrijk. Gezinnen met kinderen stellen de eis dat er een lagere
school moet zijn in het dorp, waarop hun kind naar behoren wordt klaargestoomd voor het
voortgezet onderwijs. Als een dorp krimpt, wordt het draagvlak voor een dergelijke
basisschool te klein, waardoor deze zal verdwijnen.
Milieu, mobiliteit en infrastructuur (denk aan busverbindingen etc.)
Mobiliteit blijkt in de huidige maatschappij een heel belangrijke rol te spelen. Het belang van
de rol wordt pas duidelijk wanneer het openbaar vervoer niet optimaal of zelfs helemaal niet
aanwezig is. Voornamelijk de jeugd en oudere hechten veel waarde aan een goede
verbinding. Deze groepen beschikken vaak niet over een auto.
De infrastructuur
Voorzieningenniveau en leefbaarheid (bibliotheken, gezondheidszorg etc.)
Als er krimp optreedt, zal de reikwijdte van bepaalde voorzieningen groter worden.
Voorzieningen als bibliotheken en supermarkten zijn wel nodig maar zullen zich
concentreren en naar een centraal punt verhuizen. Vaak verdwijnen ze en breiden de
voorzieningen uit die centraal gelegen zijn. De gezondheidszorg zal het ook zwaar krijgen
met krimp. Deze sector kan niet of nauwelijks centraliseren, omdat een huisarts of het
ziekenhuis geen uur rijden mag zijn.(2)
Onderwijs en kennisinfrastructuur
Onderwijs wordt zeer belangrijk bevonden door ouders, omdat het doorgaans te maken heeft
met de ontwikkeling van hun kinderen. Een school heeft een bodemaantal leerlingen nodig
om te kunnen bestaan met voldoende leraren om aan de eisen te voldoen.
Leefbaarheid en sociale samenhang
Voor de sociale samenhang in woongebieden zijn sociale activiteiten nodig. Dit kan
ondersteund worden door verenigingen die ze organiseren (denk aan Oranjeverenigingen,
sportclubs). Deze kunnen jaarlijks een feest geven, er is veel sociaal contact na trainingen
en wedstrijden, ook in contact komen met andere dorpen, muziek- of klaverjasclubs, etc.
Financiële gevolgen (inclusief gemeentefonds)
Als een dorp gaat krimpen heeft dit heel veel negatieve financiële gevolgen. Een heel simpel
voorbeeld is de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Als er minder mensen wonen en er
leegstand optreedt, komt er minder belasting binnen bij de gemeente. Toch moeten er
bepaalde voorzieningen zoals de vuilniswagen toch rond blijven rijden. De huidige bewoners
gaan financieel ook achteruit. De woning waar zij in wonen wordt minder aantrekkelijk door
omliggende leegstand en verdwijning van faciliteiten. De waarde van de woning neemt dus
af.
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt hangt nauw samen met de krimp. Als de arbeidsmarkt goed is; veel banen
in de aanbieding, groeiende bedrijven, etc., helpt dit mee krimp te voorkomen. Mensen
hoeven niet te vertrekken om ergens anders werk te gaan zoeken na hun studie maar
kunnen in of rond hun geboorteplaats werken. In slechte economische tijden, zoals nu,
worden er heel weinig mensen aangenomen en veel mensen ontslagen. Dit kan er voor
zorgen dat mensen ergens anders naar werk gaan zoeken. Mensen zoeken hun werk steeds
verder weg. Als ze hun werk dan ver weg vinden verhuizen ze. Dit is een positiever scenario
dan werkloos blijven.
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Bewustwording en strategie
Momenteel zijn mensen zich nog niet bewust van het probleem wat er aan gaat komen. Om
te voorkomen dat het pas erkend wordt als een probleem als de krimp op gang is, moeten
mensen bekend gemaakt worden met het probleem dat komen gaat. Voornamelijk de
bestuurlijke organen mogen het niet onderschatten. Het is noodzaak dat de gemeenten en
provincie het probleem erkennen en samen vanuit hun mogelijkheden beslissingen gaan
nemen. Het project Jonge Friezen Foarút is een hulpje om met jongeren in contact te komen
om te kijken wat hun wensen zijn.
Mogelijke kansen bij krimp kunnen zijn:
- duurzame sociale en economische structuren
- een kwaliteitsslag in landschap en dorpen
Als de dorpen en het landschap aantrekkelijker gemaakt worden(onderzoek naar wat
mensen graag zouden willen zien) zou dit veel mensen kunnen aantrekken, ook van buiten
Friesland. Er zal goed gekeken moeten worden naar de huidige kwaliteiten en die
versterken.
Een herwaardering van cultuurhistorisch erfgoed
Er is heel veel cultuurhistorisch erfgoed in Friesland, zoals terpdorpen en begraafplaatsen.
Voor het onderhouden hiervan zijn heel veel subsidies beschikbaar.(3)
Een gevarieerde landschapsontwikkeling
Uit onderzoek is gebleken dat mensen veel waarde hechten aan het omliggende landschap
in hun woonomgeving. Als blijkt uit nader uit te voeren onderzoek dat het merendeel van de
mensen liever woont in een omgeving met bos, is het goed om te kijken wat er mogelijk is in
samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties, zodat het voor landschap voor zoveel
mogelijk mensen zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt wordt.
Een kennisintensieve regio
Kennisverwerving trekt altijd mensen aan. Dat kan zijn in de vorm van scholen (HBO en
Universiteit). Dit trekt leerlingen aan vanuit heel Nederland, als we het vergelijken met de
Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Ook biedt het kansen voor de huidige bewoner van
Friesland, zowel voor jeugd om er te gaan studeren als voor de arbeidsmarkt. Ook kan
gedacht worden aan onderzoekscentra voor de gezondheidszorg, voedsel of technologie. Dit
soort bedrijven zijn niet per definitie aan de Randstad verbonden en kunnen zo Friesland als
woon- werkomgeving ook zeer divers en aantrekkelijk maken voor hoger opgeleiden.
Particulier initiatief en gedeelde creativiteit
Er zal heel creatief gedacht moeten gaan worden. Als er een goed initiatief komt om in de
Noordschil van Friesland een hogeschool of een universiteit neer te zetten, kunnen bedrijven
zich vestigen en gebruik maken van stagiaires en afgestudeerden. Dit is goedkoop voor
bedrijven en de mensen uit Friesland die hier gestudeerd hebben kunnen gewoon in
Friesland blijven wonen en werken.
Ontspanning en recreatie
Ontspanning en recreatie zijn heel belangrijke punten in een regio, helemaal in Friesland.
Door de vele wateren die bij Friesland horen kan vooral de watersport een goede
recreatiemogelijkheid bieden. Ook de toeristensector kan hier van profiteren. Als de
recreatieve functies van de watersport in Friesland meer uitgebuit worden komen er veel
meer toeristen en ontstaat er automatisch meer werkgelegenheid.
De onderstaande afbeelding laat de krimp zien op landelijke schaal. Dit is belangrijk om te
weten om de krimp in Friesland in landelijk perspectief te kunnen blijven zien en om te kijken
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welke regio’s het meest aantrekkelijk zijn. In een later stadium kan van die aantrekkelijke
regio’s onderzocht worden wat de aantrekkingskracht veroorzaakt en of dat ook in de
krimpgebieden te realiseren is. (zie bijlage 11)
Friesland
Niet in heel Friesland is er krimp te bespeuren. Dat komt doordat er een levensader door
heen loopt, namelijk de A7. De A7 zorgt ervoor dat er langs de snelweg bedrijvigheid
gevestigd is. Deze bedrijvigheid is vooral te vinden in Sneek, Joure, Heerenveen en niet te
vergeten Leeuwarden. Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland en ligt niet aan de A7
maar aan het einde van de A32. De hoofdstad heeft veel te bieden, namelijk
werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en wonen. Uit omliggende dorpen en steden komen
jongeren in Leeuwarden studeren. Helaas heeft deze stad geen universiteit voor de
studenten. Dit heeft als gevolg dat de studenten steeds verder weg moeten om te kunnen
studeren. De dicht bijzijnde universiteit is in Groningen. Ook een groot deel van studenten
gaat zich vestigen in de Randstad.
Twee gemeentes in Friesland worden hieronder toegelicht over het probleem krimp. Dat zijn
Dongeradeel en Het Bildt. Er is onderzoek verricht naar het aantal inwoners per dorpsgebied
per 1 januari 2002 tot en met 2007 door het CBS. Uit deze gegevens zijn er een aantal
conclusies te trekken over de twee gemeentes.
In Dongeradeel is gemiddeld de hele gemeente aan het krimpen, wel is er meer groei en
ontwikkeling te zien in Dokkum. De hoofdzakelijke reden voor de krimp in Dongeradeel is dat
de werkgelegenheid en de economie steeds meer afneemt. De gemeente vindt het heel
belangrijk dat deze situatie verbeterd en investeert in re-integratie en de gehele sociaaleconomische structuur.(4)
In Het Bildt is tot nu toe geen krimp waar te nemen, dit is alleen gebaseerd op de gegevens
van het CBS. De grotere dorpen Minnertsga, Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie
komen steeds meer inwoners te wonen. Dit is een gunstig, en te verklaren door de kwaliteit
en de goede sociaal- economische structuur van de gemeente. Alle benodigde
voorzieningen zijn aanwezig(winkels, sportclubs, verenigingen etc.) Wel wordt er nog steeds
van het wetenschappelijke krimpscenario uitgegaan. De positieve uitkomsten van projecten
en preventieve maatregelen nemen om krimp tegen te gaan of zelfs helemaal te voorkomen
is een betere optie dan afwachten. Als het dan fout gaat en alle procedures moeten nog
opgestart worden is het kwaad al geschied.(5)
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2

Landschapskwaliteiten

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de landschapskwaliteiten van de twee gemeenten beschreven. Dit
zorgt voor een impressie van het landschappelijke deel van het gebied, en laat zien dat er
landschappelijk ook veel te halen valt in Friesland.
2.2

Landschapskwaliteiten Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel is de meest Noordoostelijk gelegen gemeente van de provincie
Friesland. De gemeente kenmerkt zich, net zoals de andere gemeenten in de Noordschil,
door haar open landschap en haar ligging aan de Waddenzee.

Fig. 1 Gemeente Dongeradeel logo

Fig. 2 Plattegrond Dongeradeel

Dongeradeel is hoofdzakelijk een agrarische gemeente. Langs de kust vindt er voornamelijk
akkerbouw plaats. Dit is goed te zien op onderstaande luchtfoto. Verder landinwaarts is het
land hoofdzakelijk bestemd voor de veeteelt. De gemeente heeft weinig tot geen
bosopstanden. Het open karakter dat de landbouw met zich meebrengt zorgt voor veel
overzicht maar vooral uitzicht. Dit is één van de kenmerken van het landschap. De vele
landbouwpercelen worden gescheiden door waterlopen. Deze waterlopen zijn noodzakelijk
voor de afwatering. Ook zijn deze van hoge waarde binnen het Friese landschap.
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De gemeente heeft aan de oostzijde een natuurgebied van hoge waarde liggen, het
nationaal park Lauwersmeer. Ongeveer 2000 hectare van Nationaal Park Lauwersmeer
bestaat uit open water. Het zijn de vroegere geulen, slenken en prielen van de Lauwerszee.
Het meeste water in het Lauwersmeer is zeer ondiep; alleen de grote geulen zijn dieper,
maximaal 10 meter. Dat het Lauwersmeer nog steeds een band heeft met de Waddenzee
blijkt uit de visstand: bot en spiering worden nog altijd in het meer aangetroffen.
Dit gebied is voor vele vogelaars een zeer aantrekkelijk en interessante plek. Er zijn veel
mogelijkheden voor recreatie waar nog te weinig over bekend is onder de Nederlandse
bevolking. Hier ligt een grote kans voor de gemeente Dongeradeel.

Fig. 3 en 4 Lauwersmeer gebied

In de gemeente Dongeradeel zijn er veel Terpdorpen te vinden. Deze Terpdorpen zijn
kenmerkend voor Friesland. Dit omdat de dreiging van overstroming vroeger zeer groot was
en de dorpen zich op deze manier probeerden te beschermen voor eventueel gevaar vanuit
de zee.
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Fig. 5 Voorbeeld Terpdorp, Anjum

Op bovenstaande foto is duidelijk te zien dat het dorp zich zeer geconcentreerd heeft
opgesteld. Van een overduidelijke verhoging is hier geen sprake. Terpdorpen hebben over
het algemeen een duidelijke rondweg en landbouwpercelen om het dorp heen (zie
onderstaande foto).

Fig. 6 Plattegrond Terpdorp

Ten Noorden van Dokkum ligt een prachtig en nog grotendeels onontdekt gebied. Het
landschap wordt gekenmerkt door prachtige vergezichten, schilderachtige Terpdorpjes,
eeuwenoude kerkjes, verschillende soorten molens, statige boerderijen, meanderende
stroompjes en oude dijken.
De kuststrook wordt gedomineerd door de imposante zeedijk. Deze is in de jaren ’70 van de
vorige eeuw op Deltahoogte gebracht (5 meter boven NAP). Daarmee leek de strijd tegen
het water definitief beslist. Maar inmiddels is duidelijk dat de dijk in de toekomst toch nog
verhoogd zal moeten worden. Buitendijks liggen de kwelders, die alleen bij storm en extreem
hoogwater nog onderlopen. Direct achter de dijk liggen de dorpjes Wierum, Peasens en
Moddergat. Het visserijverleden is hier nog duidelijk voelbaar en zichtbaar. Op de dijk bij
Wierum en Moddergat staan twee indrukwekkende monumenten die herinneren aan de grote
vissersrampen die hier eind negentiende eeuw plaatsvonden. Het eeuwenoude kerkje van
Wierum staat bijna tegen de moderne, strakke zeedijk aan, wat een prachtig contrasterend
beeld oplevert.
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Naar het westen liggen Ternaard en Holwerd. Hier is ten Noorden van de oude dijk een
nieuwe dijk aangelegd. Over de oude dijk loopt een weg die een mooi uitzicht biedt op het
oude en het nieuwe land. De weg van Holwerd naar Dokkum voert over een paar Terpen
met daarop kleine dorpjes. Eén daarvan is Foudgum, waar de dichter Francois
HaverSchmidt, alias Piet Paaltjens, van 1859 tot 1863 predikant was. De pastorie is thans
een Bed and Breakfast.
De kuststrook wordt gevormd door een oude kwelderwal. Door de hogere ligging vindt hier
voornamelijk akkerbouw plaats. Verder landinwaarts ligt het land lager en is sprake van
veeteelt. Het is een prachtig, ongerept Terpenlandschap waar u al fietsend of wandelend tot
rust zult komen. Niet voor niets bevindt zich hier, even ten zuiden van Hantum, een
Boeddhistisch meditatiecentrum. Het gebouw in de vorm van een Indiase ‘stoepa’ (tempel)
heeft in deze omgeving een vervreemdend effect en is alleen om die reden al een bezoekje
waard.
Door het gebied slingert zich verder het riviertje de Peasens. In 1860 werd daarin een
“ontzaggelijk grote vis” ontdekt. Na een verwoede strijd die twee dagen duurde, werd de 2.60
meter lange steur in de opvaart naar Niawier gevangen. Het vlees (en de kaviaar?) werd
verkocht aan een aantal vermogende Kollumers. De huid van het beest werd opgevuld met
stro en is tegenwoordig nog steeds te bewonderen in het dorpshuis. (6)
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2.3

Landschapskwaliteiten gemeente Het Bildt

De gemeente Het Bildt is een gemeente die zich in de noordelijke schil bevindt van
Friesland. De gemeente grenst aan de gemeenten Franekeradeel, Ferwerderadiel,
Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Het noordelijke deel van de gemeente grenst aan de
waddenkust. Het bevindt zich op korte afstand van Franeker, Harlingen en Leeuwarden.

Fig. 1 Gemeente het Bildt

Het Bildt is een relatief kleine gemeente waarbinnen zich 7 dorpen bevinden. Bestaande uit
St. Annaparochie, St. Jacobsparochie, Minertsga, Oudebiltzijl, Vrouwenparochie, Westhoek
en Nije Altoenae.
De verkaveling stamt uit de ideeën uit de Renaissance, waardoor ze op een regelmatige
manier verdeeld zijn. Vroeger was het een erg vruchtbaar landschap waardoor er veel
welvaart en economische activiteiten ontstonden. In de 16e eeuw was Het Bildt zelfs de
graanschuur van Friesland. Het gebied staat nu vooral bekend om haar pootaardappelteelt.
Zo komt het aardappelras de Bildtstar hier vandaan.

Fig. 2 Uitzicht polderlandschap

Fig. 3 Uitzicht polderlandschap het Bildt
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Het gebied was vroeger een deel van de Middelzee, dat Friesland in 2 gebieden splitsen,
Westergo en Oostergo. Deze zeearm ontstond in de 3e eeuw na Christus. Hierbij kreeg de
zee grip op de veengebieden. Oorzaak daarvan dat de landen langere tijden ‘droog’ waren
geworden door de eeuwenlange ontwatering via sloten. Door de inklinking van het veen
zakte het land en kon de middelzee haar greep weer herpakken op het binnenland.
Rond het jaar 500 maakte de Marne contact
met de Middelzee. Hierbij werd Westergo
een eiland, zoals in Fig. 4 te zien is. Na
diverse inpolderingen en het ontstaan van
de Zuiderzee verlandden de Marne en de
Middelzee en ontstonden de Niewlanden en
Het Bildt.
Rond 1505 werd het grootste deel van de
brede noordelijke Middelzee ingepolderd.
Deze 14 kilometer lange dijk werd volledig
met de hand gemaakt. Dit gebeurde nadat
het smalle zuidelijke deel van de middelzee
voorbij Leeuwarden, de Nieuwlanden, al
ingepolderd was. De inpoldering geschiede
door kolonisten uit Zuid-Nederland, het
zogeheten Oud Bildt. Door deze kolonisatie
spreekt Het Bildt tot op de dag vandaag haar
eigen mengtaal van Hollands (de taal die
destijds rond Dordrecht gesproken werd) en
Fries (Het Bildts).
Fig. 4 impressie Friesland rond het jaar 500

De dorpen in de gemeente zijn in tegenstelling tot Terpdorpen rechthoekig ingedeeld. Het
nieuwe Bildt heeft veel weg van polderlandschappen door haar uitgestrekte velden, rechte
wegen en weidse gezichten.

Fig. 5 St. Annaparochie

Fig. 6 Minnertsga

Het gebied heeft door de Zuid-Hollanders een eigen unieke katholieke geschiedenis binnen
een protestante streek. Zo zijn er enkele namen van dorpen die verwijzen naar deze
geschiedenis. Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Vrouwenparochie verwijzen naar
deze katholieke stroming, die alleen in het zuidelijke deel van Nederland voorkwam. Het
landschappelijke beeld van de gemeente vertoont veel overeenkomsten met een
polderlandschap: uitgestrekte velden met bloeiende gewassen, rechte wegen en vaarten en
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de weidse vergezichten. In vooral de 16e eeuw is tussen deze dijken met passer en lint een
nieuw land uitgezet. Strak getrokken wegen met haakse zijwegen en de dorpen op gelijke
afstand van elkaar. Daarnaast is de wijde uitgestrektheid van het Wad met zijn vaak
veranderende luchten en boeiende fauna een bijzonderheid op zich. De grote vruchtbaarheid
van het nieuwe land leidde tot veel welvaart en economische activiteiten op Het Bildt. Het
Bildt werd vooral bekend door zijn aardappelteelt. Het bekende aardappelras Bildtstar is hier
gekweekt. Ook dient te worden genoemd de karakteristieke bebouwing van de Bildtdijken
waar vele dijkhuisjes (vroegere arbeiderswoningen) aan de Noordkant tegen de dijken zijn
gebouwd en aan de zuidzijde de kapitale boerderijen.
Het is een feit dat de geschiedenis samenhangt met het verhaal rond de Bildtdijken. De
jonge geschiedenis van de dijken is tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar doordat
de bijzondere bebouwing bewaard is gebleven. Het Bildts cultuurtoeristisch informatie
centrum in Oudebildtzijl is een manier om in aanraking te komen met de boeiende
cultuurhistorie van de markante Bildtdijken.
Het Bildt biedt niet alleen rust en ruimte, maar ook molens, standbeelden, een oude sluis,
karakteristieke dijken, boerderij architectuur, kerken en in de zomer bloeiende
koolzaadvelden. (7)
2.4

Landschapskwaliteiten voor jongeren

Om het huidige landschap en haar kwaliteiten aantrekkelijker te maken voor jongeren zijn
een aantal veranderingen nodig. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat jongeren het Friese
landschap waarderen zoals het nu is. Punten waar jongeren waarde aan hechten zijn bos,
natuur, parklandschap en strand. Deze punten kwamen regelmatig naar voren gedurende de
gehouden workshops. Het aanpassen van het landschap op deze punten zal er dus voor
zorgen dat jongeren het Friese landschap nog aantrekkelijker gaan vinden. Of deze punten
te realiseren zijn is nog de vraag. Een strand in Friesland zal er bijvoorbeeld nooit komen. Dit
komt omdat de kustlijn beschermd is. Wel zouden recreatiemeren deze functie kunnen
opvangen. Zie bijlage 2 voor resultaten workshop.
Een conclusie die hieruit getrokken kan worden is dus dat jongeren geen grote
veranderingen willen zien in het landschap. Op bepaalde punten zouden wel verbeteringen
kunnen worden aangebracht (zie §2.4 en H5.) maar dit is niet noodzakelijk om jongeren te
houden in de provincie.
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3

Belevingseconomie in relatie tot jongeren (15-25 jaar)

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de belevingseconomie van jongeren in de leeftijd van 15
tot 25 jaar. De thema’s wonen, werken, weten en welzijn worden hiervoor als uitgangspunt
gebruikt. In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt waar de jongeren behoefte aan hebben
binnen de vier thema’s. Met belevingseconomie word bedoeld dat mate waarin jongeren iets
meemaken/waarderen. Hoe ervaar je een product of dienst en welke waarde hecht je
hieraan? Hieronder staat dit onderwerp verder uitgewerkt in de 4 w’s.
3.2

Wonen en werken

Wat betekent wonen voor jongeren? Is wonen een veilige plek om tot jezelf te komen of is
het juist een plek om zo dicht mogelijk bij je werk of school te zitten? Is het een plek in de
open ruimte of juist een plek in de drukte waar alles binnen handbereik is?
Wonen betekent niet alleen een huis. Wonen betekent meer.
Als er gekeken wordt naar de woonomgeving hebben jongeren behoefte aan gezellig samen
zijn met andere mensen in de buurt. Dat wil zeggen dat er respect moet zijn voor anderen
ook al is die persoon anders. Je moet met deze mensen leuke activiteiten kunnen doen,
zoals de jaarlijkse dorpsfeesten of gezamenlijk bij de sportvereniging of bij andere
buurtverenigingen. Naast gezamenlijkheid hebben jongeren behoefte aan rust en ruimte.
Rust en ruimte bieden alle gelegenheid om tot jezelf te komen en te zijn wie je bent.
Nu vinden de jongeren dat er weinig te doen is in
de dorpen. Er zijn te weinig winkels en
uitgaansgelegenheden. In de buurt worden dan
wel activiteiten georganiseerd door
buurtverenigingen, zoals dorpsfeesten of
straatbarbecues. Als je naar de discotheek wilt,
dan moet er helaas eerst een heel stuk worden
gefietst. Ook zijn de scholen te ver weg waardoor
de jongeren genoodzaakt zijn te verhuizen naar
andere steden/dorpen.
Fig. 1 Dorpsfeest. Zie bron 2.3/ 1

De meeste jongeren gaan naar Leeuwarden, Groningen of Dokkum voor vermaak en voor
school en vrienden, zeker als ze wat ouder worden. De bereikbaarheid is dus van groot
belang om plezierig te kunnen wonen, werken en te ontspannen. Hiervoor is een goede
infrastructuur en openbaarvervoer gewenst.
Veel jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 23 jaar wonen nog thuis bij hun ouders. Het
wordt de jongeren die op zichzelf willen gaan wonen erg moeilijk gemaakt om goede en
betaalbare woningen in de buurt te vinden. Er is bijna geen verhouding tussen huur en
koopwoningen in veel Friese gemeenten. De huur van de woningen zijn zo hoog dat je bijna
net zo goed een koopwoning kan kopen. Helaas kunnen de jongeren een koopwoning nog
niet permitteren omdat ze nog beginnend zijn. Nu is er door John Jorritsma een actie
bedacht om Friese jongeren van 18 jaar geld te geven om in Friesland te blijven wonen.
John Jorritsma zegt "Als we dé provincie van innovatie en technologie willen worden, is het
nodig om jongeren aan de regio te binden. Dat doe je door het bieden van goede opleidingen
en het creëren van banen, maar ook door een gebaar van goodwill. Er zijn veel studenten
die het geld goed kunnen gebruiken, het kan een reden zijn om te blijven",(8).
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Het toetreden tot de arbeidsmarkt is een moeilijke opgave. Met de economische crisis zijn
jongeren extra kwetsbaar. Omdat jongeren bijna geen werkervaring hebben, en er niet veel
vacatures beschikbaar zijn, is het moeilijk voor deze groep om te concurreren met de
mensen die al wel werkervaring hebben. Door deze concurrentie nemen jongeren al snel
genoegen met beroepen waarvoor geen specifieke opleidingseisen worden gesteld. De
bedrijvigheid moet flink worden ontwikkeld in Friesland waardoor jongeren meer kansen
krijgen om hier te kunnen wonen en te werken. Onderwijsinstellingen moeten jongeren ook
meer wegwijs maken in het bedrijfsleven. Jongeren hebben namelijk nog geen idee wat ze
allemaal in Friesland kunnen ondernemen.
Qua werkgelegenheid bieden de sectoren zorg, welzijn, tuinbouw en woningbouw veel werk.
Op recreatie en toeristisch gebied zal in de loop der jaren meer werkgelegenheid komen. Dit
doordat Friesland steeds meer op de kaart wordt gebracht bij toeristen.
Er zijn verschillende organisaties/instanties die zich inzetten voor jongeren. Te denken aan
jongerenwerkers, dorpswerkers en natuurlijk het project JFF. Ook is er sinds 21-08-09 een
bus die met allemaal informatie op het gebied van leren & werken door Friesland rijdt. De
bus maakt onderdeel uit van het provinciale project leren & werken Fryslân. En wordt in
samenwerkingsverband gedaan met
de overheid, ondernemers en
opleiders. De bedoeling van deze
bus is het leren te stimuleren onder
werkende en werkzoekenden.
Jongeren tot 27 jaar met en zonder
diploma kunnen er terecht voor hulp
en advies over opleidingen of een
combinatie van leren en werken. (9)
Niet alleen betaalde banen zijn
belangrijk maar ook vrijwilligerswerk is erg belangrijk voor de dorpen. Vrijwilligers zijn hard
nodig zowel in de organisaties die zich bezighouden met de zorg voor ouderen of
gehandicapten, als met het organiseren van activiteiten voor mensen. Ook zorgen ze vaak
voor een beter milieu of het realiseren van projecten in ontwikkelingslanden. Jongeren
kunnen hun voordeel uit vrijwilligerswerk halen door bijvoorbeeld werkervaring, andere
mensen te ontmoeten, iets voor een ander te doen en de kijk op de maatschappij te
verbreden. In dorpen draaien buurthuizen, sportverenigingen en scholen vooral op
vrijwilligers.
3.3

Weten en Welzijn

Alle sociale ervaringen die door jongeren worden beleefd
hebben te maken met welzijn. Jongeren beoordelen hun
leven vrij positief. Ze hechten veel waarde aan
vriendschappen. Dit zijn voornamelijk leeftijdsgenoten.
Ze ontmoeten elkaar in eigen huis, huis van vrienden,
snackbar, discotheek of café. Naast deze
ontmoetingsplaatsen spelen sport, recreatie, cultuur en
onderwijs ook een belangrijke rol.

Fig. 2 skûtsjesilen
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Sporten is onder de jongeren erg belangrijk. Zo sporten er veel jongeren in
verenigingsverband of bij een sportschool. Er zijn een aantal sporten die specifiek met
Friesland te maken hebben. Dit zijn kaatsen, skûtsjesilen, schaatsen en fierljeppen. Niet
alleen de jongeren hebben veel plezier aan deze sporten maar op gebied van recreatie
trekken ze ook veel toeristen.
Op het gebied van recreatie is er in Friesland veel te
doen. Zo heeft Friesland de Waddeneilanden en het
Friese merengebied, maar ook verschillende nationale
parken zijn hier te vinden. Het gebied biedt rust, ruimte
en water. Veel toeristen die houden van watersport,
kamperen, fietsen en wandelen, trekken hier naar toe. Er
kan gekampeerd worden bij boeren en door de
verschillende fietsroutes en wandelpaden kan er worden
genoten van de cultuurhistorische plaatsen.
Naast Nederlandse toeristen komen er ook veel
buitenlandse toeristen. Dit zijn vooral Duitsers en Belgen. Fig. 3 Fierljeppen
Toeristen en recreanten kunnen in de Friese musea de geschiedenis van de provincie
proeven. De cultuur die te maken heeft met Friesland uit zich in toneel, dans, muziek en
zang. Deze faciliteiten worden veel in de dorpen beoefend. Naast deze faciliteiten is de
Friese taal ook erg belangrijk.
Friesland is een meertalige provincie. De tweede rijkstaal is Frysk. In het onderwijs wordt
daarom ook aandacht besteed aan de Friese taal.
De leefbaarheid in de dorpen is van groot belang. Dat houdt onder andere in dat zowel jong
als oud zich veilig voelt in het dorp. Het is belangrijk dat mensen zowel ’s avond als overdag
zich veilig voelen op straat. Daarom is het ook van belang dat criminaliteit, vandalisme en
geweld vermindert. Jongeren zijn vaak de veroorzakers hiervan.
Het gedrag van jongeren wordt mede bepaald door het gedrag van de vrienden. Zo gaan
jongeren op vroege leeftijd al snel roken, alcohol drinken en drugs gebruiken.
In de weekenden zijn de jongeren veel te vinden
in discotheken, kroegen, cafés en keten. Hier
drinken ze zo’n 5 of meer glazen alcohol op een
dag. Jongeren die veel uitgaan vinden het
aanbod aan uitgaansgelegenheden in de buurt
niet groot genoeg. Ze trekken hierdoor vaak meer
naar de grotere steden. Als jongeren in de dorpen
blijven en ’s avonds ergens staan worden ze vaak
al snel geassocieerd met hangjongeren. Vaak
hebben deze jongeren geen plek om ergens
binnen te zitten. De jeugdhonken/keten die er zijn
worden langzamerhand verwijderd. Dit omdat
Fig. 3 Keet
jongeren
vaak overlast veroorzaken. Nu zorgt de gemeente Het Bildt er wel voor dat de jongeren een
plek hebben, dit moet gestimuleerd worden bij de andere gemeentes.
Jongeren gebruiken tegenwoordig veel de computer. Zo gebruiken ze de computer
voornamelijk voor spelletjes, chatten en het verkrijgen van informatie. Om de jongeren te
benaderen is het internet dan ook een zeer goede oplossing. Dit kan door bijvoorbeeld met
Hyves of Facebook de jongeren aan te spreken. Op Internet is veel informatie voor jongeren
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beschikbaar wat betreft kansen voor wonen en werken in Friesland. Het is alleen nog niet
bekend genoeg bij de jongeren dat er heel veel informatie beschikbaar is voor ze.
Voor meer informatie over beleveniseconomie verwijzen we u naar het boek
beleveniseconomie, 2000 van Josph Pine en James H. Gilmore.
In dit boek betogen joseph en james dat er een nieuw economiesch tijdperk is aangbroken
waarin de mensen meer betalen voor een product als er belevenis is. Zo worden hier
verschillende voorbeelden van gegeven.
3.4

Beleidsinformatie

In deze paragraaf wordt uitgewerkt wat de positieve en negatieve punten zijn volgens
bewoners in de gemeente Dongeradeel en Het Bildt. De zogenaamde “pizza punten”
bevatten gegevens over de bewoners van deze dorpen. Per pizza staat het dorp met
positieve of negatieve punten. De informatie is verkregen aan de hand van meerdere
methoden.

Dongeradeel
Positief

‐ Genoeg faciliteiten

‐ Goedkope woningen
wonen
werken
welzijn
weten

‐ Toename
arbeidsplaatsen
toeristische sector

Dongeradeel
Negatief

‐ nauwelijks
voorlichting over
kansen in de gemeente

‐ veel leegstaande
woningen
wonen
werken
welzijn
weten

‐ toename eentonige
arbeidsplaatsen
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Het Bildt
Positief

‐ genoeg faciliteiten

‐ goedkope woningen

wonen
werken
welzijn
weten

Het Bildt
Negatief

‐ nauwelijks
voorlichting over
kansen in de gemeente

‐ veel leegstaande
woningen
wonen
werken
welzijn
weten

‐ te weinig werk en
vaak te ver weg

De positieve punten van Dongeradeel werken weer door in de negatieve punten. Zo vinden
mensen het positief dat er veel goedkope woningen zijn, maar de leegstand vinden zij weer
negatief. Bij Het Bildt komt dit ook voor. Ook weten mensen te weinig over de kansen die er
aanwezig zijn. Wanneer er geen informatie staat bij de punten betekend dit dat er geen
informatie over verkregen is. Veel van de genoemde punten staan ook in andere
hoofdstukken beschreven. Denk hierbij aan positieve punten als; traineeship bij UWV (werk
en inkomen) werkervaring opdoen, recreant vindt hier rust (zowel op het land als op/in het
water), Friesland eigen landschap met vele vergezichten en wateren. En negatieve punten
als weinig werk voor hoger opgeleiden, OV- (frequenter bussen en treinen), aantal
activiteiten voor jongeren, verplicht sluiten van keten, beide gemeenten kampen met tekort
aan winkels,
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4

Methodiek jongeren participatie

4.1

Inleiding

Om jongeren te kunnen laten participeren bij projecten is het belangrijk om te weten hoe je
deze jongeren moet benaderen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe jongeren benaderd
kunnen worden en hoe je deze jongeren actief betrokken houdt bij een project. Dit zorgt
ervoor dat jongeren invloed kunnen uitoefenen op plannen van de overheid.
Doel
- Het benaderen en betrekken van jongeren bij JFF
- Jongeren bewust maken van wat de mogelijkheden zijn in Friesland
- Jongeren invloed laten uitoefenen op planvorming.
Doelgroep
Het project richt zich op de leeftijdsgroep 15-25 jaar. Hieronder vallen jongeren van zowel
het lager- als hoger onderwijs.
Uitvoering
Het zo direct mogelijk benaderen van jongeren. Dit houdt in dat er geen lange presentaties of
verhalen worden gehouden, maar juist de jongeren zelf aan het woord laten. Voor het
interviewen van de jongeren, wordt er rekening gehouden met opleidingsniveau in
combinatie met leeftijd. Qua opleidingsniveau is er onderscheid gemaakt tussen, middelbare
scholieren, MBO’ers en HBO’ers. Voor de middelbare scholieren zal er een andere aanpak
worden toegepast d.m.v. een interactieve workshop. Via deze presentatie worden zowel
beelden getoond als vragen gesteld. Ook is er een wederzijds belang bij deze methoden,
omdat de docenten het onderwerp kunnen terugkoppelen aan bepaalde lessen of er
studiepunten voor kunnen geven, zo ontstaat er meer draagvlak. De presentatie kan
bijvoorbeeld toegepast worden tijdens een uurtje maatschappijleer. In dit uur kan er
voldoende informatie worden ingewonnen.
Voor de MBO’ers en de HBO’ers zal er een van te voren opgestelde vragenlijst worden
afgenomen, die individueel aan de man wordt gebracht. Het voordeel van deze methoden is
dat het overal kan worden toegepast en niet gebonden is aan een locatie.
Tijdens de dorpsbezoeken worden jongeren benaderd, om er achter te komen wat er zowel
leeft in hun dorp als in de gemeente en provincie. Dit gesprek gaat volgens een opgestelde
vragenlijst, die ook gebruikt wordt voor de scholieren (MBO/HBO). Een uitzondering wordt
gemaakt voor het bezoeken van de plaatselijke kroeg, hiervoor geldt een spontaan gesprek.
De jongerenbijeenkomst zal plaatsvinden op een centrale locatie in de gemeente. Hiervoor
zal de gemeente benaderd worden om vooraf een bericht te verspreiden aan de doelgroep,
zodat er draagvlak wordt gecreëerd. Tijdens de bijeenkomst zal een korte presentatie
plaatsvinden, met een interactief vraaggesprek. De PowerPoint presentatie bestaat uit een
kleine intro met daarin een paar stellingen waar de jongeren hun reactie op kunnen geven,
zo blijft voor 100% de aandacht op ons gericht. Bij eventuele stiltes kunnen de jongeren
direct worden aangesproken zodat het gesprek los komt ( optimale interactie). Deze
bijeenkomst zal hooguit anderhalf uur gaan duren, dit is afhankelijk van de opkomst.
Naast de actieve benadering van jongeren, zal het project JFF gebruik maken van de media
(Internet, vakbladen, scholen, folders).
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Resultaten
Door de bijeenkomsten is er mogelijk een goed beeld gevormd van wat er leeft onder de
jongeren in Friesland. De gegevens kunnen in de voortgang van het onderzoek toegepast
worden.
Nazorg
De verplichting van nazorg voor de jongeren ligt voornamelijk bij de scholen. Deze taak van
zorgplicht is onderdeel van het takenpakket van decanen op de desbetreffende scholen.
Nadruk moet er worden gelegd op de kansen en mogelijkheden die er al zijn in Friesland. De
Friese jeugd wil immers het liefste werken en wonen in Friesland. Het is daarom nuttig om dit
probleem bij de scholen bekend te maken. Een stimulans in het laatste schooljaar vanuit de
decanen kan de jongeren de ogen openen.
Dat er wel degelijk werk is te vinden in Friesland blijkt uit een artikel van het Friesch
Dagblad. De krant bericht namelijk dat er vele openstaande vacatures niet kunnen worden
ingevuld (10). Deze bedrijven vrezen op termijn voor hun toekomst, dit wordt gevormd door
een grote vraag naar jong personeel die niet wordt beantwoord. De sectoren die kampen met
deze problemen zijn voornamelijk de metaal, scheepsbouw, jachtbouw, elektrotechniek, en
werktuigbouw. De grotere bedrijven hebben minder moeite om jongeren aan te trekken. Via
campagnes en sponsoring van opleidingen zijn deze bedrijven bekender en aantrekkelijker.
4.2

Stappenplan jongerenparticipatie
1.
2.
3.
4.
5.

Voorbereidingsfase
Vaststellen doel en doelgroep
Contactlegging met de doelgroep
Vaststellen niveau van participatie
Methodieken

Voorbereidingsfase:
- Inlezen algemene krimp probleem van de gemeenten;
- De actoren en belanghebbenden in kaart brengen;
- Kennis hebben van de mogelijkheden en kansen in de gebieden.
Vaststellen doel en doelgroep:
- Doelgroep staat vast(leeftijd 15-25);
- Doel; benaderen en betrekken van jongeren bij JFF, bewustmaken van de
mogelijkheden in de provincie en invloed laten uitoefenen op planvorming.
Contactleggen met de doelgroep:
- Inventarisatie van de mogelijkheden in de gemeente, te denken valt aan
verschillende faciliteiten zoals; sportverenigingen, scholen en buurtcentrums;
- Voorbereiding in de vorm van vragenlijsten en PowerPoint met het oog op wat voor
doel er na wordt gestreefd met de geplande bijeenkomst. De bijeenkomst moet leiden
tot bruikbare informatie voor het verdere project;
- Benaderen leidinggevende personen van deze instanties zoals; decanen,
jongerenwerkers en voorzitters;
- Overeenkomen datum.
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Vaststellen niveau van participatie:
- Meebeslissen: doelgroep is betrokken bij de keuze voor de doelstelling en opzet van
een activiteit; wat, wanneer en hoe het gedaan wordt;
- Meewerken: doelgroep is betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van een
activiteit maar hebben niet kunnen(mee)beslissen over het doel en de opzet(vorm)
van de activiteit;
- Meedoen: doelgroep is alleen deelnemer van een activiteit.
Methodieken:
- Bijeenkomsten;
- Interviewen/ panelgesprekken;
- Enquêtes;
- JFF- site toegankelijker en bekender maken.
4.3

Communicatieplan tussen bestuurders en jongeren

Het project JFF is erop gebaseerd dat er vorm gegeven wordt aan de inrichting van de
gemeente aan de hand van jongerenparticipatie.
Om dit te bereiken is een goed communicatieproces nodig tussen gemeente en jongeren.
Het project JFF zorgt niet alleen voor een oplossing betreffende de krimp, maar het is ook de
bedoeling dat een opzet voor communicatieplan gemaakt wordt, zodat ‘nieuwe’ jongeren ook
na het project eenvoudig kunnen communiceren met gemeenten en hun ideeën problemen
kenbaar kunnen maken.
Het doel van het communicatieplan is een duidelijkere communicatie tussen jongeren en
gemeentelijke bestuurders te krijgen zonder tussenkomst van derden. Om dit te bereiken zal
JFF daarbij een bemiddelende rol spelen. Het uiteindelijke slagen van het project hangt
grotendeels af naar wat er bereikt is en hoe de resultaten in stand gehouden kunnen worden.
Daarbij is het belangrijk om resultaten te bereiken die ook nog jaren na het project JFF in
stand blijven.
De jongerenwerker staat dicht bij JFF in het schema en redelijk centraal. Dit is te verklaren
aan de hand van de functie van deze jongerenwerker. De jongerenwerker heeft contact met
de jongeren in de gemeente en helpt deze met organiseren van activiteiten. Doordat ze in de
gemeente werken zijn ze bekend met de economische en sociale situatie binnen de regio. In
Dongeradeel is de jongerenwerkster Martha-Lia Kamma actief. Deze is werkzaam bij de
Stichting welzijn Dongeradeel ‘Het Bolwerk’. Deze brede welzijnsorganisatie richt zich op het
bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en het
welzijn van de inwoners van het gebied. Martha-Lia praat regelmatig met jeugd uit het gebied
en is daarom zeer belangrijk binnen het contactproces. Er is met Martha-Lia daarom ook een
gesprek gehouden, zie bijlage 5.
Door de belangen van bestuurders en jongeren in beeld te brengen kan er gewerkt worden
aan een gezamenlijke oplossing van enkele problemen tussen beide partijen. Door het
opstellen van een jongerencommissie zijn er een aantal vaste mensen die contact
onderhouden met gemeenten.
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Hieronder staat schematisch weergegeven hoe de communicatie loopt.
Belangen
bestuurders

Belangen
jongeren
Bemiddelaar
JFF/jongeren
werker

Opzet
communicatieplan

Jongeren
commissie

Bestuurders

In de bijlage zijn er 8 en 9 voorbeeldvragen van interviews te vinden. Één is voor bestuurders
en wethouders en één is gericht aan jongeren. Tevens is er een algemene informatiebrief
bijgevoegd voor de jongeren in bijlage 9.
4.4

Hoe krijgen we jongeren actief betrokken bij het project JFF?

Ervaring van verschillende manieren om jongeren te betrekken bij JFF
- Website JFF bekend maken;
- Enquêtes (niet digitaal);
- Interviews en panelgesprekken;
- Workshop.
Website
De website jongefriezenfoarút.nl was tijdens de start van het project een onsamenhangend
geheel. Het ontwerp ervan was slecht en de toegankelijkheid van de website was laag. Zo
moest iedere bezoeker van deze site zich aanmelden zodat je met een wachtwoord, via je
eigen email, eindelijk kon inloggen. Deze toegankelijkheidsdrempel is bij de nieuwe site
verlaagd. De site is open geworden. Bezoekers kunnen direct bij informatie en kunnen zich
mengen met het project. Zo is er een forum opgericht en kunnen de jongeren meedingen in
de nieuwsbrief van JFF. Een trekker voor de jeugd op de website zijn de foto’s en filmpjes
van de jeugd zelf. De beelden van de workshops bijvoorbeeld, dit is leuk voor de jongeren
om terug te kijken. Het uiterlijk van de website heeft bij de vernieuwing een positieve boost
gekregen. De update van de site heeft eveneens geleidt tot een vernieuwing van het logo.
Wel moet er worden gekeken hoe de jongeren in de toekomst beter betroken kan worden
met de site, want het forum wordt nauwelijks gebruikt. De site komt pas echt tot zijn recht
wanneer deze interactief en herhaaldelijk zal worden gebruikt door de Friese jeugd.

29

Eindrapport Jonge Friezen Foarút
Versie 1.1
Datum: 18-12-2009

Enquêtes
Een enquête is een eenvoudige methodiek om jongeren te benaderen en te achterhalen,
doormiddel van een aantal vragen, wat er speelt in hun omgeving en inzicht te krijgen wat de
kijk van deze jongeren op hun omgeving is. Het idee achter de enquête was dat er een breed
publiek aangesproken zou worden en antwoorden met elkaar vergeleken konden worden. Er
zijn een vijventwintigtal enquêtes overhandigd aan Martha-Lia Kama. Zij had aangegeven
dat enquêtes toch waarschijnlijk weggegooid worden als je in de bus gooit bij jeugdhonken/
dorpshuizen. Zij ging ervoor zorgen dat de enquêtes ingevuld teruggestuurd zouden worden.
Van de vijfentwintig enquêtes die de deur zijn uitgedaan, zijn er 9 terug gekomen. Van die 9
enquêtes zijn er ongeveer 4 serieus ingevuld en zijn de andere op een wijze beantwoord
waar niemand wat mee kan.
Uit het bovenstaande verhaal blijkt dat enquêtes niet zijn aangeslagen bij jongeren terwijl
een bijpassende brief is toegevoegd waarin kort is uitgelegd wat de bedoeling is van Jonge
Friezen Foarút. Aan de andere kant is het begrijpelijk dat de meeste enquêtes niet meer zijn
opgestuurd. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat je thuis zelf een enquête krijgt en de moeite
niet neemt om hem in te vullen? Ook al gaat het over de omgeving. Je voelt je gewoonweg
niet persoonlijk aangesproken.
Om enquêtes toch tot een succes te maken, moet er rekening gehouden worden met een
ingecalculeerd verlies. Dat er in dit geval 25 enquêtes zijn opgestuurd is ook te weinig. Er
had beter vooronderzoek gedaan moeten worden over de vraag hoeveel enquêtes er
minimaal nodig waren om methodiek een kan van slagen te geven.
Daarnaast is het belangrijk de enquêtes in een zo vroeg mogelijk stadium te versturen omdat
er redelijk wat tijd overheen gaat voordat deze daadwerkelijk teruggestuurd worden. Een
uiterlijke retour verzend datum kan misschien helpen het proces te versnellen. Ook is in dit
geval belangrijk dat gevraagd wordt om de leeftijd te vermelden van de persoon die de
enquête ingevuld heeft.
Interview / panelgesprekken
Voor het interviewen van de jongeren is het van belang om ze onverwachts te gaan
benaderen op een openbare locatie zoals: verenigingen, hangplekken en scholen. Het direct
benaderen en confronteren van de jongeren geeft een duidelijk beeld wat er leeft onder de
jongeren. Veelal komen juist de negatieve dingen naar voren, en blijven de kwaliteiten en
kansen in het gebied ongeroerd. Het gevoel wordt gewekt dat de jongeren zich niet bewust
zijn van de mogelijkheden in het gebied, en doen zich daarmee ernstig tekort. Mogelijk wordt
het veroorzaakt door de algemene mentaliteit van de jongeren in combinatie met de leeftijd
en het opleidingsniveau.
Workshop
Een workshop is een zeer interactieve methodiek om de jongeren creatief te laten denken
over de kansen en mogelijkheden in hun omgeving. Het voordeel van het geven van een
workshop is dat het te combineren valt met de bestaande lessen, en gemotiveerd zijn om
vrijetijdsuren in ruil voor studiepunten hieraan te besteden. De bevindingen hiervan zijn zeer
positief. De jongeren presenteren met trots hun toekomst plannen en geven duidelijk weer
welke gebreken het gebied kent, en wat de oplossing hiervoor zou kunnen zijn. Tevens wordt
de samengestelde handleiding van de workshop toegepast door NHL studenten uit
Leeuwarden.
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Verschillende doelgroepen
De diversiteit van de doelgroep 14-25 is groot en lastig te benaderen.
Onze ervaring is dat jongeren tot 18 jaar te bereiken zijn via hun onderwijs. Echter is het dan
van belang om de docenten en directeuren van scholen warm te maken voor het project en
het geven van een workshop. Op locatie tijdens de gebiedsinventarisatie hebben er weinig
interviews plaatsgevonden en zijn er weinig jongeren aangetroffen. De doelgroep van 18-25
is onder te verdelen binnen verschillende opleiding niveaus. De hoger opgeleide groep is
verspreid over het hele land, dit komt door studie of werk buiten de provincie Friesland. Deze
verspreide groep blijkt dan ook moeilijk te benaderen en is praktisch onvindbaar. Friese
studentenverenigingen zijn hiervoor benaderd, maar blijken echter blijken deze geen
interesse te tonen voor het project en weigeren samenwerking.
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5

Workshop

5.1

Algemene inleiding

Op vrijdag 6 november hebben de mavo klas GT 3, Havo 4 en Vwo 5 meegedaan aan een
workshop. Deze workshop vond plaats op het Marne college te Bolsward. De workshop
trachtte te achterhalen wat de kansen en wensen van jongeren in Friesland waren. Door te
werken in groepsverband ontstonden er kaarten met wensen van de leerlingen. Deze
werden later kort toegelicht door de jongeren zelf. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit
scoreformulieren die door de leerlingen individueel zijn ingevuld. De formulieren bevatten de
meest genoemde/realistische punten die naar voren kwamen bij de tot stand gekomen
kaarten. Verder bevatten de kaarten een motivatie van de gekozen punten. De methode
benadrukt de meerwaarde van het individuele woord.
De groepen die hebben meegedaan aan de workshop verschillen onderling enorm. Zo
verschillen ze niet alleen in opleidingsniveau maar ook in leeftijd. De leeftijden varieerden
tussen 13-17 jaar, dit bracht dan ook andere uitkomsten. Er zit een bepaalde logica achter
de resultaten.
Dat er een grotere behoefte is aan beter openbaarvervoer bij de Havo en vwo klassen is te
verklaren aan de hand van het aanbod van onderwijsinstellingen. Zo zijn er in het Noorden
meer VMBO scholen dan Havo/Vwo locaties. De af te leggen afstand voor de VMBO klassen
is dan ook kleiner. Een ander bijeenkomend verschijnsel is dat er in de VMBO klassen
meerdere jongeren een brommer of scooter in bezit hebben en de bus dan niet van belang
is. Opmerkelijk is dat slechts de VMBO leerlingen behoefte hebben aan keten, bij de havo en
vwo leerlingen komt dit niet ter sprake.
Per klas kwamen er diverse onderwerpen aanbod de meest genoemde en belangrijkste
punten zijn:

Groep
VMBO
HAVO
VWO

GT3
4
5

Leeftijd
13–14
14-15
17-18

aantal leerlingen Belangrijkste onderwerp
16/19
Te kort aan keten
13/27
Openbaar vervoer
*
Werkgelegenheid

* een kleine groep leerlingen gesproken, vanwege de open dagen van de hogescholen in Groningen

De leerlingen van GT3 hebben duidelijk behoefte aan een plek waar zij samen kunnen
komen. Dit komt naar voren door de vraag naar keten of discotheken. Het draagvlak voor
toekomstige discotheken trekken wij in twijfel en laten dit bij wat het is. De problematiek
rondom de keten wordt eveneens benadrukt door de begeleidende docent.
Bij de Havo 4 klas komt het OV-probleem meerdere malen ter spraken en ook dit verschijnt
op de ontstane kaarten. De leerlingen hebben een grotere behoefte aan beter vervoer dat op
meerdere momenten beschikbaar is. Uit de Vwo 5 groep kwam werkgelegenheid als
belangrijkste punt naar voren. Deze leerlingen kijken al wat verder in de toekomst en trekken
dan ook een verband met een eventuele nieuwe universiteit gevestigd in Friesland.
Doel van Workshop
Aan de hand van een interactieve workshop met de jongeren van diverse leeftijden en
opleidingsniveaus worden de gegevens verzameld, over wat de jongeren het meest missen
in Friesland. De centrale vraag is: wat moet er worden veranderd in Friesland zodat jongeren
de provincie niet gaan verlaten als de studie is afgerond. De resultaten die daaruit
voortkomen worden allemaal digitaal vastgelegd, en toegepast in het project JFF. Het doel is
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om in kaart te brengen wat de jongeren missen in Friesland, en wat eventueel verbeterd zou
kunnen worden. De handleiding die gebruikt is bij deze workshop is te vinden in bijlage 1.
5.2

Inleiding VMBO

De leerlingen van GT3 hebben voornamelijk behoefte aan uitgaansgelegenheden. Dit in de
vorm van keten of discotheken. De huidige en voormalige keten worden door de
desbetreffende gemeente verwijderd. Omdat er in de keten veel drank en drugs wordt
gebruikt, tevens voldoen de keten vaak niet aan de bouw- en brandveiligheidsvoorschriften.
(11)
Dit beleid is gebaseerd op het alcohol- en drugs gebruik van de jongeren in deze keten en
kroegen. De jongeren in West Friesland behoren tot de 4 regio's met de meeste overmatige
drinkers (12)
Om het alcohol- en drugsgebruik te beperken worden er door diverse gemeenten het
zogenoemde Ketenbeleid toegepast.
De jongeren hebben hierdoor geen vaste plek om samen te komen, en discotheken zijn vaak
ver van huis. Het merendeel van de leerlingen vonden de keten belangrijk namelijk 16/19.
Iedere leerling heeft individueel zijn stem uitgebracht op de scoreformulieren, en de keuze
beargumenteerd.
- Keten moeten sluiten vanuit de gemeente en discotheken zijn er te weinig;
- Keten en kroegen voor het weekend om je uit te leven zijn nu niet aanwezig;
- Dit zorgt dat we vaker uit kunnen gaan;
- Keten zijn leuk en erg gezellig;
- Er zijn te weinig keten, en het is er ‘s avond gezellig.
Een groot deel binnen deze groep leerlingen (11/19) zou graag meer winkels willen zien. Zo
is er behoefte aan winkels die dicht bij de woonplaats zijn, zodat ze niet ver hoeven te reizen.
Echter is dit niet heel realistisch, want er kan niet in elk dorp een volledige winkelstraat
worden gerealiseerd. Wat vaak wel gewenst is bij de ondervraagden. Argumentatie blijft
echter uit.
Op het scoreformulier moest ook aangegeven worden welke van de 6 ideeën het minst
gepast is, en dan ook niet van essentieel belang zal zijn voor het behouden van de jongeren
in Friesland. De jongeren hebben aangegeven het nodig te vinden om een pretpark te gaan
realiseren en dat er niet meer bos en natuur hoeft worden aangelegd.
Conclusie
Uit de schetstekening van de jongeren zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:
1) Openbaarvervoer
2) Pretpark
3) Keten en discotheken
4) Kartbaan /skatebaan
5) Bos
6) Winkels
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Wonen
De jongeren geven aan tevreden zijn waar zij wonen, en zich niet zien verplaatsen naar de
stad. De reden om te blijven in de Provincie zijn vooral omdat de familie erg belangrijk wordt
gevonden.
Werken
Op de vraag of er genoeg werkgelegenheid is in de regio, antwoorden de meeste jongeren
zeer laconiek. Blijkbaar ligt deze doelgroep niet erg wakker van de mogelijkheden. Tevens is
het toekomstbeeld van de doelgroep gericht op 'zien we morgen wel'. Dit is mogelijk te
verklaren door de leeftijd waarin zij verkeren en het opleidingsniveau.
Weten
De jongeren maken veel gebruik van het internet, daar zoeken zij naar allerlei informatie. Uit
de workshop is gebleken dat er ook vele dingen zijn waar ze nog nooit over nagedacht
hebben. De gevolgen van het vele drank en drugbeleid wordt veelal niet serieus genomen,
net als de kansen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid Dit is een gemiste kans,
en kan worden opgelost door meer een betere voorlichting op scholen te geven
Welzijn
Het maken van plezier staat hoog aangeschreven bij de doelgroep. Voornamelijk de
uitgaansgelegenheden worden veel naar voren gebracht. Er is te weinig, mede doordat hun
hangplek 'de keet' moeten sluiten. Daarnaast zouden zij graag een pretpark of skatebaan in
de buurt willen hebben. Het verbeteren van het openbaar vervoer vinden zij wel belangrijk, zij
willen meer bussen in een uur zien voorbij rijden zodat zij sneller van A naar B kunnen
reizen. Tevens moeten de avond diensten ook worden uitgebreid, omdat men veelal niet erg
laat met de bus moet vertrekken omdat je anders niet meer je dorp kan bereiken.
Samenvatting
De jongeren van VMBO GT3 zien geen probleem in krimp. Dit komt naar voren omdat de
jongeren slechts hun gebied willen optimaliseren d.m.v. recreatieve mogelijkheden zoals
keten pretparken, kartbanen en skatebanen. Ook geven de jongeren aan meer winkels in de
buurt te willen. Het merendeel van de groep (17/19) wil in Friesland blijven wonen en werken
en gaan hiermee akkoord. Ook is vastgesteld dat ze hun toekomstbeeld nog niet helemaal
voor zich hebben, en hier dus ook nog niet mee bezig zijn. Reden om te blijven wonen in de
provincie zijn; rust, Friese taal en de familie die dichtbij woont.
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5.3

Inleiding HAVO

Uiteindelijk zijn er veel bruikbare gegevens uit de workshop gekomen, duidelijk werd naar
voren gebracht dat het openbaarvervoer te wensen over laat. Met een verhouding van 19/27
leerlingen, gaven zij aan dat zij het openbaarvervoer het belangrijkst vonden. Iedere leerling
heeft individueel zijn stem uitgebracht op de scoreformulieren, en de keuze beargumenteerd.
- Goed en snel vervoer is belangrijk;
- Bussen moeten vaker rijden (bv. om de 30 minuten);
- Je kunt met het OV overal komen, en je bent er afhankelijk van;
- Openbaarvervoer is milieu vriendelijk;
- Bussen zijn langzaam, een trein door Friesland zou een hoop tijd schelen;
- Een treinverbinding over de afsluitdijk;
- Kleine dorpen zijn moeilijk bereikbaar;
- Beter bereik van scholen en dus mogelijkheden en kansen;
- Lang wachten op de bus, en ‘s avonds rijden er vaak geen bussen meer.
Tevens werd te kennen gegeven dat zij veel meer waarde hechten aan
- Universiteiten in Friesland, zodat je niet naar een andere provincie hoeft (13/27);
- Bos en natuur, aantrekkelijk voor toerisme (12/27);
- Meer scholen, met een beter opleidingsniveau;
- Meer recreatie, zodat Friesland beter op de kaart komt (toerisme).
Op het scoreformulier moest ook aangegeven worden welke van de 7 ideeën het minst
gepast is, en dan ook niet van essentieel belang zal zijn voor het behouden van de jongeren
in Friesland. De jongeren hebben aangegeven dat zij het niet nodig vinden om een pretpark
te realiseren en dat er niet meer bos en natuur hoeft worden aangelegd. Wel verklaren de
jongeren dat het huidige areaal bos en natuur behouden moet worden, het mag weliswaar
niet worden uitgebreid maar er mag ook niet minder van komen.
Conclusie havo 4
Uit de schetstekening van de jongeren zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:
1) Openbaarvervoer
2) Scholen
3) Bos en natuur
4) Strand
5) Pretpark
6) Winkels
7) Recreatie
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Wonen
Ook bij de havo scholieren is het wonen dichtbij familie belangrijk, al zullen zij wel kunnen
overwegen om naar een andere provincie te gaan om daar te werken en wonen.
Werken
Uit het interactieve gesprek tijdens de workshop is gebleken dat de doelgroep iets meer
bezig is met het zoeken naar de ideale baan in vergelijking tot de VMBO'ers. In her vervolg
van de workshop hebben de jongeren zich vrijwel niet meer bezig gehouden met de
werkgelegenheid. Mogelijk is dat te verklaren omdat zij niet of nauwelijks worden voorgelicht
of het ligt aan de mentaliteit van de doelgroep.
Weten
De havo scholieren zijn ook veel achter de computer te vinden, en zoeken daar alles op wat
ze willen weten. Ze zijn wel bekend met het matige aanbod van hbo en universitaire
opleidingen in Friesland, zij zien dit graag verbeterd worden. Maar ze vinden het ook niet erg
om met de trein richting Groningen te reizen, ze geven de reden ' dat doet mijn broer of zus
ook al'.
Welzijn
Graag zien zij meer recreatie in Friesland, zodat er meer werkgelegenheid komt. Waarna
mogelijk er ook meer winkels zullen komen 'hoeven wij ook niet meer met de bus naar
Leeuwarden', aldus een scholiere. In de vrije tijd brengen zij veel tijd door met familie en
vrienden, graag zien zij de recreatieve mogelijkheden worden uitgebreid. Er wordt gesproken
over een pretpark en een strand. Tevens zijn de huidige bossen is het gebied zeer
belangrijk, voor als zij een wandeling willen gaan maken.
Samengevat
Uit de workshop gegevens kunnen we opmaken dat het openbaar vervoer geoptimaliseerd
zou moeten worden, zodat zij gemakkelijk andere dorpen, steden en scholen kunnen
bereiken. Daarnaast mogen er wel meer hogere scholen en universiteiten worden gebouwd
in Friesland, zodat men de provincie niet hoeft te verlaten. De meeste mensen gaan nu nog
naar Groningen of naar de Randstad. Wel is opmerkelijk dat de Havo 4 leerlingen zich totaal
nog niet bezig houden met de arbeidsmarkt in Friesland en wat de kansen en mogelijkheden
zijn. Mogelijk wordt hier op dit stadium nog geen aandacht aan besteedt. De
landschappelijke kwaliteiten van het gebied moeten volgens de jongeren worden behouden,
maar moet niet worden uitgebreid met bos en natuur.
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5.4

Inleiding VWO

De groep van VWO/ Atheneum was een groep van ongeveer 10 jongeren. Veel jongeren
waren naar de opendag in Groningen. Daarom is besloten om met deze 10 jongeren die er
nog wel waren rond de tafel te gaan zitten. Uit het gesprek met de leerlingen is naar voren
gekomen dat de grootste ergernis van Friesland is dat de werkgelegenheid beperkt is.
Daarmee gaat ook gemoeid dat er geen universiteit zit in Friesland. Veel Friezen hebben
affiniteit met hun provincie. Daarom willen de studenten zo dicht mogelijk bij hun woonplaats
studeren. De dicht bijzijnde universiteit staat in Groningen waar veel jongeren naar toe gaan.
Het openbaar vervoer is door heel Friesland zeer beperkt. De treinverbindingen/
busverbindingen die er zijn schieten te kort. Er is meer behoefte aan vrijheid die in een stad
wel te vinden is. Tot slot is er naar voren gekomen dat Friesland een imago probleem heeft.
Veel Nederlanders kennen de provincie als een boeren gat met oude tradities.
Werkgelegenheid:
De werkgelegenheid in Friesland is het grote onbekende onder de jongeren van het VWO/
atheneum. De meeste jongeren denken dat er geen werk te vinden is op dit niveau. Uit het
gesprek is gebleken dat er haast geen voorlichting gegeven wordt over de mogelijkheden ten
opzichte van het werk. Veel van deze jonge Friezen zouden graag in hun provincie willen
werken. Maar begrijpen al te goed dat een bedrijf starten in Friesland een groot risico is. In
de Randstad zijn de mogelijkheden heel divers en het bereik vele malen groter.
Universiteit:
In heel Friesland zit geen universiteit waardoor veel jongeren naar een andere provincie
gaan om te studeren. Uit het gesprek is gebleken dat het een gemis is. Volgens de jongeren
zou het een goede impuls geven aan Friesland als er een universiteit gevestigd werd. Ook
zou door deze stimulans de werkgelegenheid vergroten en dat Friesland aantrekkelijker
wordt voor alle jongeren, ook die van buiten de provincie.
Openbaar Vervoer:
De trein verbindingen die er zijn gaan van Zwolle- Leeuwarden, Leeuwarden- Groningen,
Leeuwarden- Harlingen haven, Leeuwarden- Stavoren. Dit is volgens de jeugd erg weinig.
Dit geld ook voor de busverbindingen. In veel dorpen kom je na 19.00 uur ’s avonds niet
meer het dorp in of uit. En rijden de bussen 1 x in het uur of 1 x in de twee uur.
Om juist een goed netwerk te maken in Friesland wordt de stimulans vergroot om in de
provincie te blijven. Hierbij te denken aan een trein over de afsluitdijk naar Amsterdam.
5.5

Belangen jongeren

Bij de antwoorden die tijdens de workshop van de jongeren zijn verkregen hoort een tabel
(bijlage 2). De antwoorden zijn onder de kopjes realistisch of onrealistisch geplaatst. Hier is
gekeken of het wel of niet te realiseren is. Hier is een overzicht aan toegevoegd van wat wel
of niet te realiseren valt en tot welke sector de onderwerpen behoren.
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6

Schetsschuit

6.1

Inleiding

Gedurende een week is er door meerdere studenten gewerkt aan een schetsschuit waarvan
het hoofddoel was 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 referentiebeelden wordt een helder beeld gevormd over wat het gebied te bieden
heeft. Daarnaast wordt er vanuit interviews met bewoners van het gebied informatie
verkregen over wat de mogelijkheden en wensen zijn voor het gebied. Zo wordt al schetsend
ontwikkelingsrichtingen uitgezet, op basis waarvan bestuurders en betrokkenen in het gebied
heldere keuzes kunnen maken. Hierbij wordt 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. In bijlage 5 is
de handleiding te vinden.
Tijdens deze week wordt gestreefd naar een aantal nieuwe mogelijkheden van ontwikkeling
voor het Friese landschap/dorpen. 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. Er is tijdens de schetsschuit alleen gekeken naar het dorp
Vrouwenparochie maar de ideeën zijn toepasbaar op elk dorp in de Noordschil.
Elk van de vier groepen heeft een eigen thema gekregen, zo heeft groep 1 groei maar geen
geld, groep 2: groei en wel geld, groep 3: krimp en geen geld en groep 4: krimp en geld.
Binnen elke groep zijn ook de vier w’s als richtpunt gebruikt, deze thema’s zijn;
 Wonen: Wat zijn je woonwensen, wat is je woondroom, wat voor omgeving?;
 Werken: Wat voor werk zoek je, welk 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?
Hieronder staan de verschillende uitgewerkte scenario’s beschreven. Op de bijgevoegde dvd
staan de scenario’s uitgebreid uitgewerkt met PowerPoint en eventueel plaatjes.
Scenario 1: Groei zonder geld
In dit scenario is er sprake van groei in Friesland, maar geen geld voor de vele
ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen goed te kunnen doorvoeren zal er gekeken moeten
worden hoe investeerders aangetrokken kunnen worden en op welke andere manieren er
geld gegenereerd kan worden zoals subsidies.
Bevolkingsgroei
De economische groei in Friesland brengt ook bevolkingsgroei met zich mee. Bij deze groei
wordt er vanuit gegaan dat Leeuwarden het economische middelpunt van Friesland is en dat
binnen de omliggende gemeenten de hoofdplaatsen gebruikt worden voor de bedrijvigheid.
Mensen kunnen daar zowel boodschappen doen als kleding kopen. In de presentatie is een
kaart gemaakt van de groeikernen. Daaromheen zijn cirkels geplaatst. Leeuwarden wordt
gezien als het economische centrum van Friesland en zal dat ook blijven. De Rode cirkel om
Leeuwarden geeft dit gebied globaal aan. De 2e en 3e rang cirkels geeft aan wat de groei
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kernen zijn en het bereik op kleinere schaal. Hieronder valt ook Sint Annaparochie in de
gemeente Het Bildt. In Friesland is veelal sprake van kleinschaligheid. Wanneer er groei is in
dit gebied is het belangrijk die kleinschaligheid te behouden, omdat dit een kwaliteit in het
gebied is. Mensen die hier komen wonen, komen voornamelijk voor de rust en de omgeving.
Wonen
Er is geen geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwbouw. Uitgaande van de
bevolkingsgroei zal er wel de vraag zijn naar woningen. Dit kan op meerdere manieren
opgelost worden. Voor de minder bedeelden/starters kunnen er ‘levensloopbestendige
woningen’ gerealiseerd worden. Dit zijn kleine woningen die door woningencoöperaties of
overheden worden gebouwd. Naast de basis woning (50m2) is er mogelijkheid tot uitbreiden
van de woning (kavels van 125 m2). Deze woningen zijn betaalbaar vanwege de
mogelijkheid dat woningencoöperaties/ overheid grond en financiële infrastructuur regelt in
combinatie met een erfpacht kanon. Voor de beter bedeelden kan er binnen de gemeente
voor gekozen worden om bouwkavels ter beschikken te stellen. Hier wordt de kans gegeven
aan de toekomstige bewoners om hun eigen huis te ontwerpen en te laten bouwen. De
randvoorwaarden hiervoor is dat de huizen worden gebouwd in de stijl die past in de
omgeving. Hierdoor hoeft de gemeente op voorhand geen geld te investeren. Deze
woningen worden gerealiseerd in de vorm van lintbebouwing die typerend is voor deze
streek.
Werken
Voor het realiseren van werk kan eraan gedacht worden om de cultuur die binnen de
provincie Friesland is te vermarkten. Denk hierbij aan het schaatsen, kaatsen, varen en aan
typische Friese ambachten. De kleinere dorpen heb meer kans van slagen op dit soort van
unieke ambachten dan het ontwikkelen van grootschalige werkvoorzieningen. Belangrijk is
dat je klein begint en kwaliteit behoudt. Hierbij worden Nederlandse investeerders
aangetrokken(Randstad bijv.) om te investeren in de bedrijvigheid binnen Friesland. Hierdoor
creëer je ook het kwaliteitsbehoud, omdat de herkomst van het product uit een streek komt
waar de liefde voor het product gewaarborgd wordt. De kennisoverdracht kan dan binnen
Friesland plaatsvinden waardoor er een regelmatige doorloop is. Friezen hoeven dan niet
hun provincie te verlaten om elders te werken. De kennis blijft dan ook binnen hun eigen
omgeving en gaat dus niet verloren. Bedrijven kunnen de basis vormen voor een solide
economie en zo inspelen op groei. Zo blijft de unieke kleinschaligheid gewaarborgd binnen
een groeiende provincie.
Welzijn
Welzijn is een ruim begrip en moet dus tastbaar worden gemaakt. De kerk binnen
Vrouwenparochie is een kans hiervoor, omdat deze centraal ligt en naar ons inzicht weinig
word gebruikt. Daar kunnen tentoonstellingen worden gehouden en andere culturele
activiteiten. De streek moet worden verbeterd door meer groenvoorzieningen binnen de
dorpskern te ontwikkelen. Dit kan in samenwerking met de bewoners en daardoor
kostenbesparend zijn. Het lege veldje binnen de dorpskern kan een kinderboerderij
ontwikkeld worden. In samenwerking met lokale boeren/ natuurbeheerders kan er worden
gekeken naar dieren, onderhoud en eventuele aanleg. Dit is ook weer een raakvlak met het
thema werken. Binnen het dorp is er een Dorpsbelangengroep. Het dorpsbelang zou een
centrale rol moeten spelen in het organiseren van activiteiten binnen Vrouwenparochie. Een
activiteit die bewerkstelligd kan worden is café-fierljeppen. Hier wordt er van kroeg naar
kroeg gefierljept en bij de kroeg een drankje gedronken, stempel verkregen en dan weer
door naar de volgende. Het is een grote estafette/marathon die binnen een kring van drie
dorpen al kan worden uitgevoerd.
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Weten
Het thema weten heeft veel raakvlakken met het thema werken. Kennisoverdracht binnen
een bedrijf is een factor voor succes. Een opleidingsgerichte baan binnen een bedrijf kan
een mogelijkheid zijn voor lager geschoolde mensen. Het bedrijf investeert dan in haar
werknemers, als gevolg zal inzet en waardering voor hun werk toenemen (welzijn).
Scenario 2: Groei en wel geld
Dit scenario zorgt ervoor dat er vrijwel geen beperkingen zijn. Wel is een streven om
realistisch te blijven. Ook wordt gestreefd om het Friese landschap te behouden zoals het nu
is.
Wonen
Bij het thema wonen wordt gedacht aan extra woningen met een goede kwaliteit, geschikt en
betaalbaar voor starters. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen komen en blijven in de
Noordschil van Friesland. Vooral de betaalbare starters woningen zorgen ervoor dat
jongeren een kans zien om zich te vestigen in deze regio. Het dorp zou zich op de kaart
kunnen zetten door deze nieuwe woningen ecologisch verantwoord te maken. Denk hierbij
aan zonnepanelen, afvoerwater gebruiken voor wc. Ook wordt gestreefd de traditionele
uitstraling van woningen zoveel mogelijk behouden en teruggebracht in de regio. Zo zou een
oude woning prima gerenoveerd en verkocht kunnen worden aan starters. De bestaande
bevolking woont hier vooral vanwege de rust en ruimte die er is. Hiermee is verder gewerkt
tijdens de schetsschuit om te zorgen dat de ideeën ook geaccepteerd zou worden door de
huidige bevolking. Veel dorpen in Friesland zijn opgebouwd in een lint of een Terp vorm. Bij
uitbreiding of veranderingen is het belangrijk deze vormgeving aan te houden. Qua winkels
en voorzieningen was het niet noodzakelijk dat dit uitgebreid werd. Het dorp dat 3km
verderop ligt had al deze voorzieningen namelijk al. Uitbreiding van het OV (bus, trein) zorgt
voor een betere bereikbaarheid van het dorp. Dit kan ervoor zorgen dat veel mensen toch
besluiten om hier te gaan wonen.
Werken
Om de werkengelegenheid te vergroten zal er eerst meer aanbod moeten komen in
verschillende opleidingen. Ook moeten er in Friesland meer Universiteiten en HBO scholen
bijkomen. Dit zorgt ervoor dat je meer talent vasthoudt in de provincie. Doordat er hogere
opleidingen worden aangeboden krijg je ook meer mensen die een eigen bedrijf zouden
willen starten of hoger geschoold werk zoeken. Hierdoor is het ook aantrekkelijker voor
bedrijven om zich hier te vestigen omdat er goed geschoold personeel te krijgen is. Een
goed idee is om de kerk in te richten met flex werkplekken. Mensen uit het dorp kunnen hier
werken en toch gecontroleerd worden door de baas. Zo kunnen mensen die ver moeten
reizen voor hun werk ook een keer een dag ‘thuis’ blijven. Voor de jongeren zouden meer
banen beschikbaar moeten zijn. Zo kunnen jongeren veel seizoenswerkgelegenheid
opvullen. Ook willen de meeste jongeren wel een zaterdag baantje. Dit kan er ook voor
zorgen dat jongeren willen blijven. Sectoren die in deze regio gemakkelijk uit zouden kunnen
breiden zijn de zorg, horeca en recreatie. Hierbij wordt gedacht aan een academisch
ziekenhuis in Leeuwarden en opleidingen in Economie en Recht. Wanneer er grotere
bedrijven zich gaan vestigen in de regio dan moet het energie netwerk hoogstwaarschijnlijk
vergroot worden. Dit zou goed kunnen d.m.v. een windmolen park een aantal km van de
kust. Dit zorgt ook meteen weer voor meer werk.
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Weten
Om ervoor te zorgen dat jongeren beter op de hoogte zijn van waar hun kansen liggen zal er
op de middelbare school meer voorlichting moeten worden gegeven. Deze voorlichting is
toegespitst op de kansen en mogelijkheden die er voor de jongeren in Friesland liggen. Denk
hierbij aan doorstuderen, eigen bedrijf starten en het vinden van werk. Voor het doorstuderen
is het van belang dat er meer HBO scholen komen die vrijwel de populairste opleidingen van
Nederland aanbieden. Universiteiten zijn nog niet te vinden in Friesland en dus noodzakelijk
om jong talent te behouden in de provincie. Om de kennis overdracht in Friesland te
vergroten is het mogelijk om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Dit zorgt voor een snellere
overdracht van informatie en kennis. Uitdragen Friese identiteit naar niet Friezen om het
imago van Friesland te verbeteren.
Welzijn
Voor welzijn is het leuk om de camping met fierljepmogelijkheden en kaatsbaan (Friese
identiteit behouden) in Vrouwenparochie te verbeteren. Dit zorgt meteen voor imago
verbetering en meer toerisme en werkgelegenheid. Voor de jeugd is het leuk om in de zomer
van de Drinkdobbe in het waddengebied te kunnen recreëren. De enkele Drinkdobbe kunnen
worden veranderd in kleine recreatieplassen. Door de luwte ligging van de Dobbe zal dit niet
opvallen in het landschap en blijft het typische Friese landschap behouden. In de dorpen zou
meer met groen gerealiseerd moeten worden. Een echt bos krijg je niet in Friesland, hierdoor
is gedacht aan een parklandschap. Voor gezondheid en recreatie is gedacht aan een
multifunctioneel sportpark waarvan meerdere dorpen kunnen profiteren en wat zorgt voor
een gezellige sfeer.
Scenario 3: Geen geld, wel krimp
Voor dit scenario is er geen geld beschikbaar maar er vindt wel krimp plaats.
Dit maakt het erg moeilijk omdat de krimp moet worden aangepakt zonder dat hiervoor geld
beschikbaar is. Er zal dus gekeken moeten worden naar het aantrekken van investeerders
om de krimp goed te kunnen begeleiden. In dit geval is er een voorbeeld genomen voor het
beginnen van een filmindustrie.
Wonen
De woningen die al in dit dorp staan kunnen gebruikt worden voor de werknemers van de
film studio’s. Voor de toekomstige werknemers kunnen weer nieuwe woningen worden
gebouwd.
Werken
Door de komst van een filmstudio zullen meerdere bedrijven/ondernemers die met dit vak te
maken hebben zich hier vestigen. Zo wordt er vanzelf in de loop van tijd meer
werkgelegenheid gecreëerd.
Welzijn
Met de komst van meerdere bedrijven/ondernemers zal het voorzieningsniveau worden
verhoogd. Te denken aan het wellness centra ,de kinderopvang en de manage die uit
kunnen breiden. Door het aantal mensen dat in de komende periode zullen komen is het
verbeteren van de infrastructuur en openbaarvervoer een rendabele toevoeging aan NoordFriesland.
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Weten
Onder het kopje weten is het een uitgelezen kans om hier een nieuwe onderneming te
starten. Ook kan hier een academie beginnen voor acteurs, standbouwers etc.
Dit lijkt allemaal wat onrealistisch, maar de grote lijnen van het idee kunnen wel degelijk als
voorbeeld fungeren. Als het lukt om een (groot) bedrijf, dat niet per definitie afhankelijk is van
de Randstad, een impuls te geven zich daar te vestigen, zullen een groot aantal van de
huidige problemen opgelost zijn. Vooral de werkgelegenheid zal worden vergroot zodat dat
geen reden meer is voor krimp.
Scenario 4: Krimp en geld
Bij dit scenario vindt krimp plaats en er is genoeg geld om dit te begeleiden of aan te pakken.
De resultaten die hierbij gevonden zijn staan hieronder uitgewerkt.
Wonen
Met de komst van meer nieuwe bedrijven wordt het wonen in de regio aantrekkelijker
gemaakt doordat er meer werkgelegenheid is in de regio. Ook komen met meer bedrijven
meer faciliteiten in de omgeving wat handig is voor de mensen. Denk hierbij aan primaire en
secundaire levensbehoeften. Met de komst van elektrische scooters en de gratis
oplaadpunten (zie welzijn) wordt het aantrekkelijker voor jongeren om hier te blijven. Zo
kunnen ze gemakkelijk grotere afstanden overbruggen. Vaak moeten deze jongeren 10km of
verder fietsen voor school. Wanneer er elektrische scooters zijn, die gratis kunnen worden
opgeladen, zal deze afstand een kleiner probleem worden. Een goede kinderopvang in
Vrouwenparochie verzorgt door ouderen beperkt de kosten en leidt tot betrokkenheid van de
bewoners met elkaar. Wanneer starters zich gaan vestigen kijken deze ook naar de
mogelijkheden voor hun kinderen. Deze worden geoptimaliseerd door de aanwezigheid van
constante kinderopvang. Door in het jeugdcentrum eveneens ruimte te maken voor een
kinderopvang zal dit de saamhorigheid in het dorp aanzienlijke verhogen. Om het wonen
voor mensen met een beginnende carrière (starters) aantrekkelijker te maken willen wij een
groep inzetten die overdag veel tijd heeft: de ouderen. De werkende mens kan dan een
boodschappenlijstje mailen naar de oudere mensen die tegen een kleine vergoeding de
boodschappen halen. Als je dan thuis komt kun je meteen aan het eten beginnen. Dit idee
heeft meerdere voordelen. Ten eerste de oudere komen meer onder de mensen en de
werkende mens heeft meer tijd voor zijn carrière en zijn naaste.
Werken
Wanneer er subsidies worden gegeven aan startende ondernemers zal het aantrekkelijker
zijn om in deze regio een eigen bedrijf te starten. Nieuwe bedrijven zorgen voor een
economische impuls en voor werkgelegenheid. De bouw van een vergisting installatie zorgt
voor veel werkgelegenheid voor zowel mensen op MBO als HBO niveau. Deze vergisting
installatie zorgt voor meer en goedkopere energie. Dit zou dan weer aantrekkelijk kunnen
zijn voor starters.
Welzijn
De extra faciliteiten zorgen voor een prettigere leefomgeving. Het energie overschot van de
vergisting installatie kan worden gebruikt om oplaadpunten te realiseren waar elektrische
scooters gratis kunnen worden opgeladen. Veel keten en jeugdcentra verdwijnen waardoor
jongeren steeds minder te doen hebben. De afstanden tussen huis en voorzieningen isoleert
de jonge bevolking volledig. De komst van een jeugdcentrum is hiervoor een oplossing.
Hoofdzaak is echter dat de verantwoordelijkheid van de organisatie neerkomt op de
jongeren. De inkoop van goederen en organiseren van feesten behoord dan ook tot de taken
van de jeugd. Zo blijft het idee van een eigen plek bestaan. Door een jeugdwerker te
gebruiken bij het project kan er toch gecontroleerd worden. De jeugdwerker heeft geleerd
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hoe de communicatie moet verlopen tussen de betrokken partijen, dit zal dus in de toekomst
ook leiden tot minder problemen betreffende de jongeren.
Weten
Wanneer mensen weten dat er subsidies verkregen kunnen worden voor het starten van een
onderneming zullen meer mensen zich hier vestigen om een onderneming te starten. Nog
een idee was om de basisscholen aan te pakken. Omdat het niveau van basisscholen
minder is dan in de rest van Nederland, willen wij dit verbeteren. Dit doormiddel van
roulerende docenten, want waarom zou je mensen niet laten doen waar ze goed in zijn. De
ene docent is goed in rekenen en de andere in taal. Wij willen dus scholen die
samenwerken. Dat er meerdere docenten lesgeven in één klas. Dit kan doormiddel van
docenten die langsrijden maar als toekomst perspectief zou dit ook via breedband verbinding
kunnen door een video conversatie. Het voordeel hiervan is dat je veel relatief kleine scholen
kunt hebben met een hoog niveau. Hierdoor kan er ook meer persoonlijke aandacht ontstaan
voor kinderen met een achterstand.
6.2

Conclusie schetsschuit

Na het uitwerken van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er vele mogelijkheden
zijn voor de Friese bevolking. Zelfs wanneer er geen geld is zijn er nog genoeg
mogelijkheden tot ontwikkeling. Sommige ideeën zijn onrealistisch maar kunnen genoeg
denkstof opleveren voor de aanpak van de huidige problematiek. De bijbehorende Power
Point presentaties en afbeeldingen staan vermeld op de dvd in bijlage 9. Tevens is er een
uitgewerkte hand-out gemaakt die terug te vinden is in de bijlage en op de dvd.
Hieronder staat een assenkruis uitgewerkt met de resultaten die uit de schetsschuit zijn
gekomen. (13)

43

Eindrapport Jonge Friezen Foarút
Versie 1.1
Datum: 18-12-2009

7

Conclusie & aanbevelingen

7.1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een krachtenveldanalyse(14) waaruit duidelijk wordt met wie er is
samengewerkt en hoe deze partijen onderling samenwerken. Verder staat er een conclusie
met aanbevelingen uitgewerkt met de behaalde doelstellingen. Tot slot de manier van
overdracht van dit project naar de personen die hierna met fase 2 gaan beginnen.
7.2

Krachtenveldanalyse

Hieronder is een weergave van actoren uiteengezet in een krachtenveldanalyse. In de
tekening is rekening gehouden met de hiërarchie, macht en invloed. Ook de richtingen
waarop de communicatie tussen de partijen wordt weergegeven. De samenwerking is
aangegeven met pijlen. De actoren die gedurende het project het meest belangrijk zijn staan
hierin uitgewerkt. Dit overzicht verduidelijkt ook wie er met elkaar contact gehad hebben.

Bedrijven

Plattelandsprojecten
VHL LWD
NHL

Gemeenten

Jongerencentrum

JFF VHL Velp

Jeugdwerkers

Sportverenigingen

UWV
Voortgezet onderwijs

AOC
Provincie

Het Rijk
UWV =
AOC =
VHL =
VHL LWD =
NHL =

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Agrarisch Onderwijs Centrum
Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein Leeuwarden
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
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In de bovenstaande diagram is de hiërarchie verdeeld vanuit het oogpunt van de studenten
van Van Hall Larenstein Velp. In dit project staan de JFF VHL Velp in het midden. Hiervan uit
staan diverse groepen waar contact mee is gelegd. In totaal zijn er 8 groepen waar
regelmatige samenwerken mee plaats vindt, vier groepen waar af en toe contact mee is
geweest en een groep niet mee in contact komen. Die groep gaat in een latere fase pas een
rol spelen.
Het Rijk:
Het Rijk heeft aan de provincie voorgedragen om iets te gaan doen met de leegloop van
Friesland. Er wordt alleen toezicht gehouden en kan bijspringen indien het noodzakelijk is.
Provincie/ Plattelandsprojecten:
De provincie samen met de Plattelands projecten zijn de opdrachtgever van het project
Jonge Friezen Foarút(JFF). De provincie heeft contact met diverse gemeenten in Friesland.
In het project van JFF zijn er een aantal fases ontwikkeld waardoor er diverse actoren nodig
zijn om het project te laten slagen.
Bedrijven/ UWV:
In het bedrijfsleven van Friesland is duidelijk merkbaar dat er niet veel banen zijn voor
hooggeschoolden. Daarom wil JFF VHL Velp graag meer in contact staan met de bedrijven
en UWV. UWV heeft een goed overzicht wat er gebeurd in Friesland. Het UWV heeft ook dit
jaar 100 mensen aangenomen in Dokkum voor een traineeship. Jongeren komen vaak
moeilijk aan een vaste baan vanwege gebrek aan werkervaring. Dit initiatief vanuit de
provincie zorgt ervoor dat afgestudeerde na hun studie sneller meer werkervaring opdoen.
Na zo’n traineeship komen de jongeren dan sneller aan een vaste baan.
NHL/ VHL LWD (Leeuwarden):
Deze twee scholen vormen samen met VHL Velp de eerste fase van het Project JFF. In
samenwerking wordt er een inventarisatie gemaakt over wat er in Friesland speelt. Aan de
hand van deze gegevens komt er een advies om de jongeren zo goed mogelijk bij het project
JFF te betrekken.
Jeugdwerkers:
De jeugdwerkers staan heel dicht bij de jongeren, en weten wat er leeft en speelt in de
wereld van de jongeren. Door interactie met deze jeugdwerkers wordt de doelgroep
vertegenwoordigd.
Voortgezet onderwijs/ AOC
Het project JFF is gericht op jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. In combinatie
met maatschappijleer worden een aantal lessen verzorgd om achter de ideeën en problemen
die in Friesland spelen te komen.

45

Eindrapport Jonge Friezen Foarút
Versie 1.1
Datum: 18-12-2009

7.2

Conclusie

Dit adviesrapport is een onderdeel van het JFF project. Dit rapport behoort tot de eerste fase
van totaal 3 fases. Bij deze fase wordt gezocht naar jongeren (15-25) en worden ze
geconfronteerd met het probleem krimp. Daarbij wordt de centrale vraag neergelegd bij de
jongeren om na te denken over de perspectieven die zij voor zichzelf zien in Noord-Friesland
(op korte en lange termijn). Dit wordt bereikt door het organiseren van 20-30 sessies waar er
geconfereerd wordt met de jongeren.
Het organiseren van deze sessies was erg moeilijk en het leggen van contacten ging dan
ook erg moeizaam. De beste methode was om te bellen en een afspraak te maken om een
keer langs te komen en dan over het JFF project te gaan praten en wat onze ideeën en
wensen daarbij waren. Hieruit vloeide dan afspraken voor sessies en workshops die
gegeven konden gaan worden op middelbare scholen.
De belangrijkste vraag die was gesteld voor dit adviesrapport was dan ook:
Hoe zet je de jongeren aan het denken over de perspectieven die zij voor zichzelf zien in
Noord-Friesland (op korte en lange termijn)?
Na het leggen van de contacten en het geven van de workshops kan geconcludeerd worden
dat de jongeren tussen de 15-18 het beste aan het denken gezet worden zijn d.m.v. een
interactieve workshop. Deze methode zorgt ervoor dat de aandacht het beste vastgehouden
wordt en je dwingt de jongeren om een eigen mening te geven. Jongeren in de
leeftijdscategorie van 18-25 hebben wij niet kunnen benaderen. Dit kwam doordat deze
jongeren moeilijk te benaderen en te vinden waren. Deze jongeren zijn vaak al weg uit
Friesland vanwege de studie. Wel is contact gelegd met een tweetal Friese
studentenverenigingen maar deze gaven geen gehoor. Verder verschilde het commentaar
ook per opleidingsniveau. De hoger geschoolde jongeren waren toch serieuzer en dachten
meer na over de toekomst.
Om jongeren enthousiast te maken en mee te laten denken over het verbeteren van de
streek zijn hier tijdens workshop ook vragen over gesteld. Hieruit kwam dat je jongeren
bewust moet maken van het feit dat het belangrijk is en ze hun eigen dorp kunnen helpen.
Wanneer jongeren over hun eigen dorp moeten nadenken, en ze met ideeën komen en ze
weten dat de ideeën gebruikt worden bij vervolg projecten zijn ze een stuk enthousiaster. Dit
bleek ook uit onze workshops. Veel jongeren vinden openbaarvervoer, een café of een
discotheek in het dorp erg belangrijk.
Een andere methoden om tot resultaten te komen is het houden van een Schetsschuit.
Tijdens een Schetsschuit zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met de vier 4 w’s als
thema. Dit is uitgewerkt voor het dorp Vrouwenparochie. Deze methode heeft zeer goed
gewerkt en is ook toepasbaar voor andere dorpen. Beter was nog geweest om mensen uit
het dorp zelf uit te nodigen.
Daarnaast is het belangrijk in de gaten te houden dat jongeren ook betrokken blijven. Dit kan
behaald worden door een jongerenorganisatie/ commissie op te richten die eens in de zoveel
tijd bij bestuurlijke organisaties om de tafel zitten. En praten over wat er speelt bij jongeren in
de omgeving en wat zij graag anders/ aangepast zien in de omgeving.
Het blijkt dus moeilijk te zijn om jongeren te benaderen en vooral enthousiast en betrokken te
houden gedurende een langere tijd. Telefonisch contact werkt het beste samen met een
goed en enthousiast verhaal.
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7.3

Aanbevelingen

De aanbevelingen zijn voorkomen uit de eerste twintig weken van het project JFF. Deze
aanbevelingen kunnen mee genomen worden voor de volgende groep die met het project
verder gaan. De volgende aanbevelingen zijn voor dit project zeer belangrijk.
1. Jongeren betrokken houden: Het is belangrijk in de gaten te houden dat jongeren
betrokken blijven. Dit kan behaald worden door een jongerenorganisatie/commissie
op te richten, die eens in de zoveel tijd bij bestuurlijke organisaties om de tafel zitten.
Ook praten over wat er speelt bij jongeren in de omgeving en wat zij graag
anders/aangepast zien is van belang.
2. Jongerenraad oprichten: Binnen het project een jongerenraad oprichten. Jongeren
zijn hierdoor beter betrokken bij het project. Om de jongeren hiervoor enthousiast te
maken is het verstandig om hiervoor jongeren te benaderen die dit kunnen gebruiken
bij hun studie. Deze jongeren hebben ook beter contact met andere jongeren dan
ouderen.
3. Benaderen van jongeren op scholen: Aangezien het gebied zo groot is, is het van
groot belang om te kijken op welke plaatsen jongeren bijeenkomen. Dit is
voornamelijk op scholen. Hier zijn hele groepen/klassen tegelijk te benaderen en
omdat dit via school gaat zijn jongeren ook serieuzer.
4. Jongeren krijgen waar je ze hebben wilt: Om jongeren te krijgen waar je ze hebben
wilt is het handig om ze via scholen verplichtingen op te leggen. Zo werden bij ons
workshops gehouden tijdens lessen maatschappijleer. Hierdoor hadden we meteen
een klas vol met de doelgroep.
5. Een Fries bij gesprekken/interviews: Bij gesprekken/interviews is het verstandig
om iemand mee te nemen die Fries kan verstaan/spreken. Hierdoor ontstaat er ook
eerder een band tussen de twee partijen.
6. Meer contact met jongeren: Er moet meer contact gemaakt worden met jongeren.
Er worden te weinig jongeren gesproken, vaak word er eerst hoger op besproken wat
er moet gebeuren. Waarbij de jongeren buiten beeld blijven.
7. Meer contact tussen wethouders, belanghebbende, burgers en jongeren: Meer
persoonlijk contact tussen wethouders, belanghebbende, jongeren en burgers. Dit
kan telefonisch of rond de tafel. Zo komt iedereen meer te weten wat er gaande is.
8. Op de hoogte stellen van subsidies: Jongeren via gemeente op de hoogte stellen
dat de gemeente subsidie krijgt voor het bouwen van legale keten. Jongeren weten
dit niet en klagen alleen over het verdwijnen ervan.
9. Uitkomsten gebruiken om krimp tegen te gaan: Positieve uitkomsten van
projecten en preventieve maatregelen nemen om krimp tegen te gaan of zelfs te
voorkomen is een betere optie dan afwachten. Als het dan fout gaat en alle
procedures moeten nog opgestart worden is het kwaad al geschied.
7.4

Procesadvies

Het begin van het project liep erg stroef. Er waren hiervoor verschillende redenen. Onder
andere was het voor de school nieuw dat er samengewerkt moest worden met andere
scholen, en het was in het begin niet duidelijk wat onze taak in het project was.
In het begin hadden we het idee dat we in het diepe werden gegooid, niemand van de
begeleiding wist precies hoe het project gestart moest worden. Zowel op de scholen in
Friesland als bij ons in Velp. Na enige tijd kwam hier een beetje vorm in. Het is dan ook van
groot belang, voor zowel de studenten als de leraren die aan dit project mee werken, al in
het begin weten wat en hoe dit moet gebeuren. Zo hebben we vaak op een laatste moment
te horen gekregen dat er een bespreking was gepland op een dag dat totaal niet uitkwam.
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De samenwerking in onze groep ging goed, en dat te bedenken dat eigenlijk niemand elkaar
kende en er verschillende opleidingsrichtingen in de groep zaten. Er waren natuurlijk wel
eens frustraties maar die werden dan ook weer met de hele groep besproken. De
samenwerking met de scholen in Friesland kan heel veel beter. Dit komt voornamelijk omdat
er niet genoeg met elkaar gepraat werd en dat onze school zo ver weg ligt. Als er contact
was tussen deze scholen was het wel erg gezellig. Zoals met vergaderingen en de
schetsschuit in week 47.
De vergaderingen, zowel met de andere studenten uit Friesland als in onze eigen
vergaderingen, kwam er vaak naar voren dat het erg moeilijk was om in contact te komen
met de jongeren. Dit was dan ook een zeer grote uitdaging voor ons om toch nog zoveel
mogelijk ideeën van jongeren te krijgen.
Over het algemeen kunnen we over het project zeggen dat het een moeilijke start was maar
dat we toch met een aantal goede resultaten hebben verkregen.
Wat beter kan is dus:
1. Van te voren weten wat er moet gebeuren
2. Communicatie en samenwerking tussen de verschillende scholen die aan het project
meewerken
3. Op tijd datums vast zetten voor besprekingen, evenementen en presentaties
7.5

Overdracht

De studenten van Van Hall Larenstein die de minor Ontwikkelingsplanologie volgen hebben
gedurende twintig weken een onderzoek gedaan naar wat er speelt in Friesland onder
jongeren. Dit project is de eerst Fase van Jonge Friezen Foarút. Uit onderzoek is gebleken
dat Friese jongeren graag in Friesland willen blijven wonen. Helaas zijn er een aantal
omstandigheden waardoor de jongeren vertrekken. De omstandigheden zijn over het
algemeen het gebrek aan arbeidsplaatsen en universitaire opleidingen. Het is heel moeilijk
om met jongeren in contact te komen. Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd om jongeren
die op het voortgezet onderwijs zitten te benaderen. Hieruit zijn ook een aantal resultaten
gekomen. Maar helaas is het heel moeilijk om jongeren van 20 tot 25 jaar te benaderen. Dit
omdat deze vaak uit de provincie zijn vertrokken voor hun studie.
Om het project voort te kunnen zetten raden wij aan om meer informatie van de jongeren te
krijgen en ook een aantal Friese studentenverenigingen te vragen of zij mee willen werken
met het project. Hierbij is te denken een informatie avond te houden bij de studenten club
zodat er meer informatie is van de doelgroep 20- 25 jaar.
Daarna is het belangrijk om met deze informatie de jongeren meer betrokken te krijgen.
Hierbij moeten de jongeren zelf gaan nadenken wat er verbeterd kan worden in Friesland.
De overdracht vindt plaats in de vorm van een rapport met een DVD. Hierin staan al onze
conclusies en resultaten. Wie geïnteresseerd is in het project Jonge Friezen Foarút kan dit
rapport inzien. De overdracht van het rapport wordt gedaan aan Daan van de Linde en Frits
Sieswerda. Deze contactpersonen geven dit rapport aan de volgende groep studenten.
Verder gaan er een aantal bedrijven verder met de tweede fase. Deze bedrijven krijgen ook
dit rapport (uitvoerders w.o. CWI’s, Sociale diensten, scholen en Dienst Landelijk Gebied).
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Bijlage 1

Handleiding workshops

Programma schema
3) Verkennen/brainstormen
4) Tekenen van de brainstorm resultaten
+ uitwisseling (presenteren)
5) Afronding

10 min. memo's, stiften, plakband, flap-over
20 min. Flap-over met memo's, , stiften, plakband,
tekening noord-schil (A1 formaat)
5 min. promotie materiaal

totaal benodigde tijd
50 min.
( groep van 20-30 leerlingen)

Activiteiten beschrijving:
Kennismaken/introductie (5min)

1)




2)

Uitdelen van naambordjes, rond laten gaan van stiften.
Korte introductie van JFF en jezelf
Aanleiding project JFF
Waarom zijn wij hier, en waarom hebben wij jullie nodig .
De jongeren duidelijk maken dat hun rol belangrijk is
Vertellen wat er wordt gedaan met de resultaten van de workshop.
De groep ondervragen (10min)

Wie blijft?

Wie vertrekt?

waarom

Wie ziet zich zelf wonen in Friesland nadat de studie is afgerond?
-Wat zijn de redenen?
Wie verlaat Friesland en kiest voor een woonplaats buiten Friesland na de studie is
afgerond?
-Wat zijn de redenen?
Individueel op papier zetten en daarna groeperen, links Blijven Rechts Vertrekken
Daarna de papiertjes verzamelen en projecteren op het aanwezige bord/flap-over.
3)

Verkennen /brainstormen (10min)

Allereerst de opdracht duidelijk uitleggen aan de leerlingen!
De jongeren nummers geven en in groepen verdelen. Zo ontstaat er een mengelmoes van
allerlei jongeren uit diverse dorpen. Grotendeels wordt zo voorkomen dat vriendjes en
vriendinnetjes elkaar dermate beïnvloeden, wat als gevolg kan hebben dat er geen scherp
beeld kan worden gekregen van de problematiek.
Benadrukken op belang van individuele mening!
1)
hoe krijg je de bewoners zo snel mogelijk uit het dorp, welke voorziening/maatregel
zou jij toepassen? MEMO
2)
als jij 1 dag de beschikking over 50.000 euro had, waar zou jij het geld gaan voor
gebruiken (in je eigen dorp) MEMO
3)
Welke veranderingen moeten plaatsvinden zodat jij in de toekomst in Friesland
blijft. Tekening Kaart Friesland
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MEMO
De memo’s worden per groep op de flap-over gehangen. De presentator noemt alle ideeën
op, en ordent ze in op logische wijze. Uiteindelijk zal er worden gestemd op de verschillende
ideeën.
Tekening Kaart Friesland
Op iedere tafel ligt een groot formaat tekening, van de Noordschil van Friesland. Hierop
kunnen de leerlingen aantekeningen maken. Meerdere stiften per tafel voorkomt dat er maar
één persoon zijn mening uit. Houd het realistisch qua kosten
- Wat vinden zij nadelig aan het open landschap;
- Wat is de meest optimale plek in de streek (waar kom je graag).
Uiteindelijk zal er worden gestemd op de verschillende ideeën. Hierbij kunnen twee methode
worden toegepast, deze wordt hieronder nader toegelicht.
4)

Brainstormresultaten, uitwisselen (20min)

De memo’s worden per groep op de flap-over gehangen. De presentator noemt alle ideeën
op, en ordent ze samen met de jongeren op logische wijze. Hierdoor krijgen de jongeren een
goed overzicht van alle mogelijkheden die zij hebben bedacht Voor het stemmen op de
ideeën kunnen 2 verschillende methodes worden toegepast.
Methode 1
Elke groep brengt individueel zijn stem uit, d.m.v. stickers (groen, geel, rood). De stickers
dienen op de tekeningen met ideeën worden geplakt.
Rood :
geel :
Groen :

minst gepast
neutraal
belangrijk

Het nadeel van stickers plakken kan zijn, dat andere ook stemmen op een onderwerp dat al
vele stickers heeft gekregen, of dat er vriendjespolitiek zal zijn. Dit is moeilijk te voorkomen.
Een ander nadeel is, dat er zeer veel rumoer ontstaat tijdens het sticker plakken, mogelijk
raak je de aandacht kwijt van de jongeren.
Hieraan gaan wij niet veel aandacht besteden, omdat een streng beleid niet erg gepast is bij
de doelgroep, het kan tegenwerken. Het proces moet open en soepel verlopen, met een
vleugje humor.
Na afloop van het stickers plakken, vindt de samenvatting plaats per tekening. Hierbij
worden de ideeën waar de meeste stickers geplakt zijn behandeld. De jongeren geven
hierbij feedback wat van grote waarde kan zijn.
Methode 2
De memo’s worden per groep op de flap-over gehangen. De presentator noemt alle ideeën
op, en ordent ze samen met de jongeren op logische wijze. De meest belangrijke en/ of
meest voorkomende ideeën worden op het schoolbord/ flap-over genummerd (bijv. 1-5).
Daarna wordt er aan elk individu een papiertje gegeven. Op het papiertje zijn 3 gekleurde
vakken aangegeven (rood, geel, groen). Hierbij geldt dezelfde toepassing als bij methode 1.
Nadat de jongeren hun stem hebben vastgelegd, worden alle papiertjes weer verzameld
(impressie van scoreformulier bijlage 1). Van de groene categorie worden meest gestemde
ideeën vermeld op het bord, en daarna is er plaats voor interactie met de jongeren (is dit nou
echt wat jullie missen in het gebied?).
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Een groot voordeel van deze methode is dat het minder chaotisch is, dat komt ten goede
aan het aantrekken en behouden van de aandacht van de jongeren bij het participatie
proces.
5)

Afronding (5min)

De jongeren bedanken, kladblok en pennen uitdelen van JFF. Tevens vragen of zij benieuwd
zijn naar de ontwikkelingen van hun ideeën, en dat zij lid kunnen worden van de groep JFF
op de website. Hierbij worden zij op de hoogte gehouden van de ideeën en kunnen zij zelf
reacties plaatsen. Tevens wordt er beeldmateriaal zoals foto’s en films van de sessie op de
website geplaatst. Hopelijk zullen zij op een later tijdstip van het proces actief meedoen in
het project JFF.
De verwerking van resultaten:
 De flap-overs gegevens
 De resultaten Notulist
 Percentage Blijven/ niet blijven
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Bijlage 2

Overzicht resultaat workshop

Onderstaande gegevens zijn te vinden op de bijgeleverde DVD
Realistisch

Onrealistisch

Realiseerbaar

Niet
realiseerbaar

Uitstraling
Bolsward hoofdstad
Dorpshuis verbouwen
Glasbakken
Groen/natuurgebieden
Koeien en schapen (meer)

x
x
x
x
x

Leeuwarden vernieuwen

x

Moeras eng
Park
Prullenbakken

x
x
x

Werken
Datingbureau
Groot winkel centrum
Ikea
Industrie terrein
Kantoren
Kringloop keten
Landmacht
Luchthaven
Nieuwe supermarkt

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Raket basis

x
x

Vliegveld (elk eiland)
Winkels
Ziekenhuis

x
x

Wonen
Studentenhuizen bouwen
Villa park (in zee)

x
x

Uitgaansgelegenheid
Beachclub
Clubs <18
Discotheek
Jaarlijks festival
Kroegen
Mac Donalds/Burgerking
Party bus

x
x
x
x
x
x
x
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Realistisch

Onrealistisch

Realiseerbaar

Vrije tijd
Bioscoop
Crossbaan
Dierentuin
IJsbaan
IJskraam
Jetski verhuur
Jongerencamping
Kartbaan
Lasergame hal
Manege
Pretpark
Skate park
Speeltuin
Sportcentrum

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strand

x

Voetbalstadion
Voetbalvereniging
Watersportpark

x
x
x
Zon oord

Zwembad (binnen
buiten)
Zwemmeer
(groot
klein)

Niet
realiseerbaar

x

en

x

en

x

Infrastructuur
Brug naar Terschelling
Metro naar Waddeneilanden
Fietstunnel
naar
Waddeneilanden
Openbaar vervoer (beter)

x
x
x
x

Roltrap naar Waddeneilanden
Trein door heel Friesland
(gratis)
Tunnels
Waddeneilanden

x
x

naar

x
Waterfietsen
Waddeneilanden

Overig
Middelbare school

naar

x

x
Route 66

x

Universiteit
Windmolen park

x
x
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Bijlage 3

Kaartje workshop
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Bijlage 4

Voorbeeld methode 2 workshop

Scoreformulier Jongen Friezen Foarút
Ideeën Belangrijk
Neutraal
1
2
3

Minst gepast

Waarom heb je deze keuze gemaakt?
Belangrijk
Neutraal
Minst
gepast
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Bijlage 5

Gespreksverslag

Stichting Welzijn Dongeradeel ‘Het Bolwerk’
Stichting Welzijn Dongeradeel ‘Het Bolwerk’ is een brede welzijnsorganisatie die zich richt op
het bevorderen van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Dongeradeel en het
welzijn van de inwoners van het gebied.
Martha-Lia Kamma is een jeugdwerkster (Go zero, zit binnen de stichting) die veel omgaat
met jongeren in de gemeente Dongeradeel. Daarnaast gaat ze met regelmaat naar de
jongeren in de gemeente toe om met hen te spreken. Zij staat dus in nauw contact met de
jongeren en kan voor ons een goede schakel zijn om in contact te komen met jongeren. Wat
betreft het contact met jongeren zegt zij dat de jongeren, zeker de lager opgeleidden, een
mindere woordenschat in het Nederlands hebben en soms moeite hebben hun gedachten in
het Nederlands duidelijk te formuleren. Het is daarom handig om er iemand bij te hebben die
de Friese taal spreekt. Dit schept ook een band, omdat je niet als buitenstaander wordt
gezien.
Uit het gesprek is naar voren gekomen dat Martha-Lia al voor de derde keer een gesprek
heeft gehad betreffende JFF en al voor de derde keer hetzelfde verhaal heeft verteld in de
1,5 jaar dat ze al bezig zijn. Daarbij vertelde ze dat tot nu toe erg weinig de jongeren
betrokken zijn geweest bij het project. Het komt erop neer dat we veel meer naar de
jongeren toe moeten gaan.
Verder zegt ze dat er veel georganiseerd is voor jongeren, maar zonder jongeren erbij. Er
worden bijeenkomsten gepland, maar je vergeet de doelgroep uit te nodigen. Op deze
manier worden jongeren er niet bij betrokken.
Keten / Jeugdhonken:
Enkele gemeentes zijn druk bezig met het opdoeken van de illegale keten. Dit stuit de
jongeren tegen de borst aangezien zij deze keten als een eigen thuishonk zien. Wat de
jongeren echter niet weten is dat er vanuit de gemeente subsidies worden verstrekt om
nieuwe legale keten te bouwen. De insteek vanuit de gemeente is dat de jongeren dit zelf
oppakken en realiseren in samenspraak met de gemeente. Heikel punt is echter dat er een
projectleider voor een dergelijke keet moet opstaan onder de jongeren. Dit zijn over het
algemeen hoger opgeleide jongeren welke al zijn vertrokken uit hun ouderlijk dorp.
Verdere punten die naar voren zijn gekomen in het gesprek:





Bolwerk GoZero zal ons centraal aanspreek punt worden binnen de gemeente
Dongeradeel.
Project (geen jongeren aan de kant in Friesland) heeft haar subsidie al binnen. JFF
heeft daar nog steeds moeite mee.
Scholen moeten meer praktijk gericht werken met bedrijven, zodat er betere
aansluiting met het werkveld is.
Ezonstad is een vakantiepark in Dongeradeel dat werkgelegenheid biedt aan
jongeren
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Bijlage 6

Handleiding workshop de schetsschuit

Dit is slechts een beknopte samenvatting van aandachtspunten voor het organiseren van
een schetsschuit. Voor de compleet uitgewerkte hand-out verwijzen wij u naar de
bijgeleverde dvd waar het programma van de week stap voor stap uitgewerkt is.
Belangrijk voor de schetsschuit is om de vooraf verkregen informatie van deelnemers te
hebben en verwerkt hebben. Zo zijn er voor de schetsschuit workshops geweest op scholen
voor verschillende niveaus en leeftijden. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met
jeugdwerkers en wethouders. Met deze informatie kunnen de toebedeelde rollen (zie H6 en
de hand-out op de DVD ) beter worden toegelicht en dit maakt het inleven in de rol een stuk
eenvoudiger.
De locatie
Om de mensen te betrekken bij de problematiek hebben wij gekozen voor een locatie in het
project gebied. Dit gebied (Vrouwenparochie) was representatief voor de Noordschil.
We moesten ons bezig houden met belevingseconomie. De locatie waar wij zaten was
representatief voor het landschap in Friesland. Zo proeven de deelnemers de sfeer en
problematiek van het gebied en krijgen ze meer betrokkenheid. Een hele week met dezelfde
mensen op één locatie met een gezamenlijk doel zorgt voor teambuilding.
De excursie
Tijdens de workshop waren er externe ontwerpers die het gebied niet kenden. Daarom is er
de eerste dag een excursie georganiseerd, zodat ook zij een idee hebben van de omgeving
en de problematiek.
De scenario’s
Een doel hebben is belangrijk voor alles wat je doet in je leven. Daarom is voor de
schetsschuit gekozen voor een viertal scenario’s. Omdat wij met 4 scenario’s werkten was
het van belang om van te voren de vier scenario’s te ontwikkelen. Zo kan je de denkrichting
van de mensen sturen die meedoen aan de schetsschuit.
Externen
Ook is het van belang dat er externen ingehuurd worden. Deze mensen leiden tot andere
inzichten en kunnen vaak meer vertellen over het gebied. Tevens hebben deze mensen veel
ervaring met workshops of gebiedsontwikkeling.
Groepsverdeling en rollen
Bij onze workshop hadden wij vier scenario’s die verdeeld waren over vier groepen. Bij de
indeling van deze groepen is gelet op de achtergronden en sterke punten van de personen.
Bij onze workshop was het niet haalbaar om mensen uit het gebied uit te nodigen daarom
hebben wij in de groepen mensen een rol gegeven. Groepsleden kregen rollen toebedeeld
als wethouder, jongere, ondernemer etc. zodat vanuit verschillende invalshoeken naar de
problematiek gekeken is.
Hand-out
Hierin is de planning vermeld, gebiedsinformatie en de problematiek. De informatie moet kort
en bondig zijn zodat je mensen wel inlicht maar niet een richting in stuurt. Tevens is de handout handig om op te sturen naar mensen die je uitnodigt. Zo weten zij precies wat er van hen
verwacht wordt en wat de opzet wordt. Denk bij het maken van de hand-out ook aan de
locatie/ routebeschrijving en de contactgegevens van de organisatoren. De hand-out is terug
te vinden op de dvd.
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Bijlage 8

Vragenformulier voor Wethouders

Deze enquête is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de belangen van de
bestuursorganen welke betrokken zijn in het project Jonge Friezen Foarút. Om een zo goed
mogelijk eindresultaat te kunnen krijgen met Jonge Friezen Foarút moet er eerst een
duidelijk beeld zijn van de belangen en de bereikbaarheid van de bestuursorganen. Uit de
resultaten zal er een communicatieplan worden opgesteld welke zal helpen voor de
communicatie tussen bestuurders en jongeren.
Wat vindt u van Jonge Friezen Foarút?
In hoeverre bent u bij het project betrokken?
Waar denkt u aan bij het woord “krimp”?
Is er sprake van krimp in uw gemeente?
 Zo ja, heeft u enig idee hoe dit komt?
Hoe denkt u de krimp tegen te gaan?
Wat is uw grootste belang bij het project Jonge Friezen Foarút?
Heeft u een goed beeld van wat er speelt in uw gemeente?
 Zo ja, kunt u dat beeld beschrijven?
Hoe is het contact met de inwoners van uw gemeente?
Op welke manier probeert u in contact te komen met de burgers?
Heeft u contact met jongeren binnen uw gemeente (15 – 25 jaar)?
 Zo nee, op welke manier denkt u deze doelgroep te bereiken?
Welke voorzieningen zijn er voor jongeren in uw gemeente?
Is er volgens u een communicatieplan nodig tussen bestuurders en jongeren?
Bedankt voor het participeren in ons vooronderzoek. Wij zullen u op de hoogte houden van
onze bevindingen en resultaten.
Met vriendelijke groet,
Studenten Ontwikkelingsplanologie
Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp
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Bijlage 9

Vragenformulier voor jongeren 15 – 25 jaar

Deze enquête is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de belangen van de jongeren
in de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en Dongeradeel. Om een zo goed mogelijk
eindresultaat te kunnen krijgen met het project Jonge Friezen Foarút moet er eerst een
duidelijk beeld zijn van de belangen en de bereikbaarheid van de bestuursorganen. Uit de
resultaten zal er een communicatieplan worden opgesteld welke zal helpen voor de
communicatie tussen bestuurders en jongeren.
Ben je bekend met het project Jonge Friezen Foarút?
Wat is krimp volgens jou?
Denk je dat er sprake is van krimp in jouw gemeente?
Hoe zou jij dit oplossen?
Welke voorzieningen zijn er voor jongeren van 15 – 25 jaar in jouw gemeente?
Is dit voldoende?
Wat wil je gaan doen zodra je bent geslaagd voor je middelbare school?
 Waar wil je dat gaan doen?
Waar ga je heen / Wat ga je doen na je studie?
Heb je het idee dat de gemeente luistert naar de wensen van jongeren?
 Zo nee, hoe zou jij dit oplossen?
Project Jonge Friezen Foarút wil een communicatieplan opstellen waardoor het voor zowel
jongeren als bestuursorganen (gemeenten) makkelijker word elkaar te bereiken. Denk je dat
dit nodig is in jouw gemeente?
Ontzettend bedankt voor het invullen van deze enquête! We zullen je op de hoogte houden
van onze resultaten!
Je kunt je aanmelden op http://www.jongefriezenfoarut.nl/ om op de hoogte te blijven van de
vorderingen in jouw gemeente en in jouw Friesland!
Met vriendelijke groet,
Studenten Ontwikkelingsplanologie
Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp
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Bijlage 10
JFF informatiebrief
Jonge Friezen Foarút
Heel leuk maar wat is dat?
Het project Jonge Friezen Foarút (JFF) is een initiatief vanuit de Provincie Friesland. Het
project JFF is opgedeeld in 3 fasen waarbij de eerste fase nu van start is gegaan. De fasen
zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. De Invasie
 Het vooronderzoek door studenten
2. Agenda voor de Toekomst
 Bestuursorganen nemen het stokje over en gaan over op realisatie
3. Geen woorden maar Daden
 Complete uitwerking van het plan en kennis overdragen aan andere
plattelandsgebieden
Het project richt zich in eerste instantie op de tien noordelijke gemeentes in Friesland:
 Achtkarspelen
 Dongeradeel
 Franekeradeel
 Dantumadeel
 Harlingen
 Kollumerland
 Wûnseradiel
 Het Bildt
 Bolsward
 Ferwerderadiel
Doelstelling
Een gerichter aansluiten van de jongere doelgroep op de arbeidsmarkt en nieuwe
kleinschalige bedrijvigheid van/voor jonge starters in Noordwest en Noordoost Friesland. Het
onderzoeksdoel van fase 1 is: Het achterhalen van de dromen, ideeën en plannen van
jongeren voor het opbouwen van een toekomst in Noord-Friesland.
Probleemstelling
Hoe kan voorkomen worden dat jongeren weg trekken uit Noordwest en Noordoost Friesland
om elders werk te zoeken? De hoofdvraag van fase 1 is: Wat zijn de dromen, ideeën en
plannen van jongeren voor het opbouwen van een toekomst in Noord-Friesland?
Het project is opgezet omdat de provincie kampt met krimp. Jongeren trekken weg uit
Friesland om ergens anders werk te zoeken. Daarnaast heeft de provincie te maken met
lage geboortecijfers, vergrijzing en onvoldoende immigratie. Hierdoor ontstaat op
(middellange) termijn een probleem vanuit een oogpunt van economische vitaliteit, groei en
concurrentievermogen in het landelijke gebied: het platteland van Noordwest en Noordoost
Friesland raakt productieve en talentvolle arbeidskrachten en sociaal actieve deelnemers
aan de lokale (dorps)gemeenschappen kwijt.
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Krimp in Nederland
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Informatie boekje Schetsschuit

65

Eindrapport Jonge Friezen Foarút
Versie 1.1
Datum: 18-12-2009

Bijlage 13

Logboek
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