
 
 
 
Slotbijeenkomst Welzijn en zorg voor kleine kernen  
8 oktober 2015, dorpshuis De Moriaan, Wijk aan Zee 
Luc Overman, Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland 
Mia Dieters, Kenniscentrum Wmo Wonen NH 
 
Elk jaar is dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee het toneel van Tata 
Steel schaaktoernooi. Op 8 oktober zijn er geen schakers maar 
Noord-Hollanders die actief zijn in kleine kernen in het dorpshuis. Het 
bovenregionale RSA-project ‘Welzijn en zorg voor de kleine kernen’ 
wordt afgesloten met een bijeenkomst voor gemeenten en 
vrijwilligers. ‘Hoe kun je als gemeente bewonersinitiatieven in dorpen 
stimuleren en ondersteunen?’ 
 
 
Vijf gemeenten en vijf deelprojecten  
In het bovenregionale project staat de vraag centraal: hoe kun je als gemeente bewonersinitiatieven in dorpen 
stimuleren en ondersteunen? De vijf deelnemende gemeenten, Opmeer, Wijdemeren, Beverwijk, Wormerland en 
Haarlemmerliede-Spaarnwoude, hebben deze vraag vertaald naar een eigen deelproject: 
1. Verkenning van de informele netwerken in Wijk aan Zee rond de Seniorenkring www.wmowonen-

nh.nl/documenten/publicaties/welzijn-en-zorg-voor-de-kleine-kernen-deelproject-wijk-aan-zee. 
2. Onderzoek naar een passend digitaal platform voor vraag en aanbod op gebied van welzijn en zorg voor de 

kernen in Haarlemmerliede-Spaarnwoude www.wmowonen-
nh.nl/documenten/publicaties/matchingsinstrumenten-informele-zorg-verkenning-haarlemmerliede-en-
spaarnwoude.  

3. Begeleiding van pilots in De Weere (Opmeer), samen met de Gemeenschapsraad, onder andere een eettafel 
en kleinschalige woonzorgvoorziening (publicatie in november). 

4. Pilot met een dorpsondersteuner in Ankeveen (Wijdemeren, publicatie binnenkort openbaar). 
5. Dorpsvisie nieuwe stijl in Jisp (Wormerland, publicatie in november). 
Het Kenniscentrum heeft samen met gemeenten, vrijwilligers, de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland 
en Platform Dorpshuizen Noord-Holland de deelprojecten uitgevoerd. De pilots in De Weere en Ankeveen zijn 
nog in uitvoering, evenals de dorpsvisie in Jisp. Alle publicaties komen op de website www.wmowonen-nh.nl.  
 
Plenaire inleiding 
Het is volle bak. Terwijl er nog mensen binnendruppelen en extra stoelen worden aangeschoven, opent 
dagvoorzitter Michiel Hulshof de bijeenkomst. 
Opmeer is een echte plattelandsgemeente in West-Friesland. De kern De Weere is een van de dorpen die aan 
het project meedoen. Wat betekent het voor de kleine kernen dat er zoveel verandert in de zorg? Wethouder Elly 
Deutekom van Opmeer benadrukt dat de gemeente niet meer bij alles vooraf de kaders bepaalt: “Je doet het met 
de inwoners samen. Je informeert hen zo goed mogelijk en stimuleert ze om zelf te onderzoeken of hun plannen 
haalbaar zijn. Dan moet je als wethouder ook het idee loslaten dat de gemeente altijd als eerste aan zet is.” 
 
Bewustwording over ouder worden: 2 voorbeelden 
Michiel Hulshof interviewt twee mensen die in hun eigen dorp als vrijwilliger actief zijn.  
Als eerste vraagt hij aan Margo Planthof uit Jisp (Wormerland) wat er nodig is om prettig oud te kunnen worden in 
Jisp. Margo Planthof zit in de werkgroep voor de nieuwe dorpsvisie, een van de deelprojecten van Welzijn en 
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zorg voor de kleine kernen. Volgens Margo vergrijst het dorp in 
snel tempo maar de meeste inwoners maken zich geen zorgen 
over de toekomst. De contactcommissie, een soort dorpsraad, 
doet dat wel.  
 
Om tot een dorpsvisie te komen zijn ambitieboeken door het dorp 
verspreid. Hierin konden bewoners hun ideeën, wensen, dromen 
over de toekomst van Jisp kwijt. Het ambitieboek heeft zo de 
bewustwording over ouder worden in het dorp vergroot. 
 
Jan de Wildt is een van de oprichters van de zogeheten Seniorenkring in Wijk aan Zee. Hoe kijken ze daar tegen 
oud worden aan?  
“Het begrip ouderen wordt al snel vereenzelvigd met medische zorg. De Seniorenkring legt juist het accent op de 
mentale kant van het senior zijn.” 
 
Al tien jaar lang komen ongeveer zestien ouderen bijeen om samen de balans op te maken van hun leven. Dat 
doen ze door elkaar verhalen te vertellen. “Je nieuwsgierigheid naar de ander neemt toe als je naar iemands 
levensverhaal luistert.” 
 
Wat hebben ze in Wijk aan Zee nodig van de overheid? Jan de Wildt noemt twee zaken: 
1. De eerste is dat er een schakelpunt moet zijn tussen de vrijwillige mantelzorgers en de formele zorg. Hij 

hoopt dat het sociaal wijkteam die functie kan vervullen.  
2. De tweede gaat over huisvesting. Wijk aan Zee heeft geen verpleeg- of verzorgingshuis. Maar de meeste 

bewoners hebben wel ruime tuinen waar een kangoeroewoning uitkomst kan bieden. Hij bepleit dat de 
gemeente soepel omgaat met voorschriften “zodat initiatieven makkelijker van de grond komen.” 

 
Lessen project Welzijn, zorg voor de kleine kernen 
Mia Dieters, projectleider van het bovenregionale project, vat de conclusies uit de vijf verschillende deelprojecten 
samen: 
• De vaak wijdvertakte informele netwerken (ontmoeting, sport, cultuur) zijn ogen en oren in het dorp en 

kunnen problemen (van medebewoners) signaleren. Dan moet wel duidelijk zijn waar de vereniging terecht 
kan met haar signaal; dat kan de gemeente organiseren.  

• Zelfwerkzaam is niet hetzelfde als zelfredzaam. De samenwerking tussen formeel/informeel geldt vooral voor 
welzijn dat informeel vaak sterker georganiseerd is dan voor informele zorg. 

• Om te weten wat er echt leeft onder bewoners en wat hun (welzijn/zorg-) behoeften zijn, is een voortdurende 
dialoog tussen bewoners en gemeente essentieel. Bij het doorvragen kunnen ook andere en nieuwe vragen 
en behoeften tevoorschijn komen. 

• Decentralisaties, transitie; jargon dat bewoners koud laat. Thema’s als zelfstandig en prettig oud kunnen 
worden in je eigen dorp, spreken wel aan. In de communicatie staat aansluiting bij de leefwereld dan ook 
voorop. 

• Meer bewustwording over de veranderingen in 
de zorg en gewijzigde rollen (en verwachtingen) 
van partijen geldt voor bewoners, maar net zo 
goed voor de gemeente en maatschappelijke 
organisaties.  

• Bewonersinitiatieven hebben een eigen tempo. 
Voor de stap naar de uitvoering van een initiatief 
is het handig als de initiatiefnemers informatie 
en inspiratie van voorbeelden ophalen. Hier kan 
de gemeente een ondersteunende rol spelen. 



Ondersteuning van dorpsbewoners: 2 voorbeelden 
Trudy Boersma is wijkcontactpersoon voor de kern Spierdijk in Koggenland. Deze gemeenteheeft al vanaf 2008 
in elke kern zo’n aanspreekpunt voor dorpsbewoners met vragen over leefbaarheid, welzijn en zorg.  
 
Trudy Boersma merkte dat er in Koggenland veel verlegenheid was om een zorgvraag te stellen: ‘’Mensen 
roepen je pas erbij als de deurwaarder op de stoep staat.’’  
 
Ze luistert naar de vraag en regelt een vrijwilliger die erop af 
gaat voor hulp bij administratie, leren fietsen, taalmaatje en 
tuinonderhoud. Er zijn meestal genoeg vrijwilligers in Spierdijk 
te vinden. “Daarbij moet je wel opletten wie je met wie 
koppelt. Niet iedereen kan met iedereen opschieten.” Soms is 
de klus zo groot is dat de vrijwilliger een kleine bijdrage krijgt.  
 
Jiske Schurink, manager zorgteam gemeente Koggenland, 
biedt onder andere netwerkondersteuning. Trudy zegt dat zij erg gebaat is bij goede mogelijkheden om door te 
verwijzen. Bijvoorbeeld naar het maatschappelijk werk. Jiske: “De wijkteamcoördinator houdt regelmatig contact 
met de dorpsondersteuner en de welzijnsinstellingen kennen haar ook. Met de intentie dat we niet langs elkaar 
heen werken.’’ 
 
Vanuit het project Welzijn en zorg voor de kleine kernen is een pilot met dorpsondersteuner in Ankeveen gestart. 
Ria Zoetmulder, beleidsambtenaar WMO in de gemeente Wijdemeren, ziet dat de taken vergelijkbaar zijn met die 
van de wijkcontactpersoon. Ze benadrukt dat de signaleringsfunctie van de vrijwilliger erg belangrijk is. “Als 
gemeente moet je zorgen dat bewoners weten dat er een dorpsondersteuner is bij wie ze terecht kunnen. Die 
informatie is te vinden in het plaatselijke krantje en op de website van de gemeente.” 
 
Onderzoek Wageningen University: belang van bovenlokale initiatieven 
Na deze mensen uit de praktijk is het tijd voor een stukje theorie. Albert Aalvanger, onderzoeker aan de 
Universiteit Wageningen, heeft zich verdiept in burgerinitiatieven en de kansen om die initiatieven met meerdere 
kernen samen op te pakken. Bovenlokaal dus. 
Volgens Albert Aalvanger richten burgerinitiatieven zich normaliter op het lokale niveau.  
Mensen maken zich ongerust over het dreigend verlies aan voorzieningen. Ze ervaren dat op het niveau van hun 
wijk of dorp en gaan zich op dat niveau organiseren. “Maar het probleem zit op een hoger schaalniveau. Het 
draagvlak van voorzieningen als winkels en scholen moet je regionaal bekijken.” Het heeft Albert verbaasd dat 
burgers dit eigenlijk nooit bovenlokaal oppakken.  
Hij heeft zich daarnaast verdiept in het proces: hoe organiseren mensen hun initiatief?  
 
Vrijwilligers en bestaande instituties richten zich veelal op elkaar en gaan uit van oude verwachtingen. Bij bijna 
50% van de burgerinitiatieven wordt de gemeente als samenwerkingspartner genoemd. “Zo ontstaat een 
paradox: ondanks dat bewoners zeggen het moet anders neigen ze uiteindelijk weer naar dezelfde instituties, 
zoals de gemeente, waar ze zo kritisch op zijn. Om de goede relatie te behouden, durft men geen risico te 
nemen.” 
 
Albert schetst een veelvoorkomend proces: aan het begin is er heel veel energie, maar na een tijd gaan de 
hakken in het zand, als duidelijk wordt wat er allemaal bij komt kijken. Dan haken er mensen af. De projecten met 
een concreet doel vanaf het begin doen het het best. Hij noemt als voorbeeld de speciale buurtsuperrr in ’t Veld 
(Schagen). 
NB. Het rapport ‘Het mobiliseren en benutten van bovenlokaal burgerinitiatief’ is bijgevoegd in de mail. 
 



Van idee naar uitvoering: 2 voorbeelden 
Voor Henk Smit van woonzorgboerderij 
Reigershoeve in Heemskerk was de aanleiding om 
een initiatief te starten persoonlijk. Zijn schoonvader 
met dementie werd vastgebonden zodat hij niet kon 
weglopen. “Dat moet beter kunnen,” dachten hij en 
zijn dochter. Naar een voorbeeld in Wijchen is de 
woonzorgboerderij gerealiseerd. Het heeft zeven 
jaar geduurd om het voor elkaar te krijgen.  
Het gaat heel goed, er is zelfs een wachtlijst van 
140 mensen. “Je moet een sterke wil hebben om door te zetten. En kijken hoe anderen het gedaan hebben. We 
hebben veel gehad aan Warm Thuis in Oterleek.” 
 
Annette Bijlenga uit De Weere luistert aandachtig naar het relaas van haar buurman op het podium. Zij wil heel 
graag dat er in De Weere een kleinschalige woonvorm voor ouderen komt. Annette: “Ik vind het verschrikkelijk als 
echtparen uit elkaar worden gehaald omdat een van de partners niet goed meer is.” Ze staat aan het begin met 
haar initiatiefgroep en bruist van de ideeën.   
 
Ze heeft gemerkt dat het lastig genoeg is om oudere mensen bewust te maken over hun toekomst. “Als ouderen 
nog gezond zijn dan zeggen ze: daar hoef ik gelukkig nog niet over na te denken.” Anette wil graag van Henk 
Smit weten hoe ze draagvlak voor haar initiatief kan organiseren. Volgens Henk kregen de plannen al snel 
publiciteit en dat wekte de interesse bij oudere Heemskerkers. Zo kwamen er steeds meer aanhangers bij.  
 
In de pauze is een film met begeleiders van vertelprojecten aan het woord van Stichting Levensverhalen vertoond 
www.stichtinglevensverhalen.nl . 
 
Vier deelsessies 
1. Bewonersondernemingen Alkmaar 
Hans Petit is voorzitter van het overkoepelend overleg van alle bewonersondernemingen in Alkmaar:  
“Een bewonersonderneming is een wijkgerichte organisatie die door de bewoners gestuurd wordt.” De 
bewonersonderneming is gericht op verbetering van het sociaal en economisch klimaat in een wijk of kleine kern.  
 
In de meeste gevallen is de onderneming een stichting die voortkomt uit een buurt- of wijkcentrum. De 
bewonersonderneming maakt een ondernemingsplan voor haar activiteiten. 
De gemeente Almaar blijkt veel van de bewonersondernemingen te verwachten en er zijn grote subsidiebedragen 
mee gemoeid. Het groepje mensen dat de bewonersonderneming bestuurt, is klein. In hoeverre is dit 
democratisch, wil de zaal weten. Volgens Hans Petit is het draagvlak inderdaad ingewikkeld. “Het klopt dat elke 
bewonersonderneming een klein bestuur heeft die de agenda bepaalt. Maar de verhouding met de gemeente is 
echt een stuk beter geworden. Dat is waardevol.” Het traject van organiseren is net begonnen. 
 
Meer informatie www.bewonersonderneming-alkmaar.nl  
 
2. Vitaliteitsimpuls kleine kernen 
Bert van ’t Land van adviesbureau Companen vertelt dat hij veel dorpsvisies heeft ontwikkeld. Dat gebeurde 
veelal volgens een blauwdruk. Dat ging wringen. Companen kreeg steeds meer oog voor het feit dat kleine 
kernen onderling sterk kunnen verschillen.  
In het bovenregionale project Vitaliteitsimpuls kleine kernen heeft Companen met zeven gemeenten in Noord-
Holland een scan ontwikkeld die het DNA van een kern blootlegt. Het DNA bepaalt welke participatievormen 
passend zijn. 
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Bert van ’t Land laat hierbij een verhelderende matrix zien over kunnen en willen participeren in een kleine kern. 
Er zijn mensen die: 
• wel kunnen en wel willen: hier is de rol van de gemeente beperkt; 
• wel kunnen maar niet willen: hier kan de gemeente bijvoorbeeld verleiden en stimuleren; 
• niet kunnen maar wel willen: hier kan de gemeente ondersteuning bieden; 
• niet kunnen en niet willen: hier kan de gemeente overtuigen dat er een publiek belang is. 
 
Een ambtenaar van gemeente Zeevang vindt dat de aanpak van de Vitaliteitsimpuls als voordeel heeft dat 
mensen goed voorbereid bij de gemeente aankloppen.  
Bert Kisjes uit Wijk aan Zee mist in het verhaal het onvoorspelbare element. Bijvoorbeeld dat iemand in een dorp 
een initiatief start dat misschien eerst argwaan oogst maar gaandeweg aanhangers krijgt omdat ze zien dat er 
iets leuks gebeurt. 
 
Meer informatie www.vitaledorpen.nl  
 
3. De rol van gemeente bij bewonersinitiatieven 
Vera Philips (Opmeer) en Marja van Leeuwen (Beverwijk) hebben beiden geparticipeerd in het project Welzijn en 
zorg voor de kleine kernen. Ze nemen met de deelnemers hun gemeenschappelijke lessen over de rol van de 
gemeente door, die erg herkenbaar blijken te zijn, zoals: 
• Start het gesprek met een aantal sleutelfiguren. 
• Verwacht niet dat het proces snel gaat. 
• Vind aansluiting bij de belevingswereld van de inwoners. 
• Realiseer je dat zelforganisatie niet het zelfde is als zelfredzaamheid. 
• Praat met de bewoners en niet over de bewoners. 
• Informeer inwoners goed (over wat er wel en niet kan). 
• Durf als gemeente los te laten en durf inwoners regie te geven. 
• Geef inwoners de kans en tijd om na te denken over hun idee en initiatief. 
 
Meer los laten, betekent een andere werkhouding van de gemeente. Bij eventuele wettelijke beperkingen voor het 
initiatief is de aanbeveling van de deelnemers: ga niet voor een juridische 10 maar voor een voldoende.  
 

 
 
Er is niet alleen bij de ambtelijke organisatie durf nodig, het geldt ook voor het College en de Raad. “Als er 
gemeenschapsgeld in een initiatief is gestoken, verwachten zij bepaalde resultaten.” De Vereniging van Kleine 
kernen NH raadt aan om bewonersinitiatieven niet te zien als onderdeel van gemeentelijk werk. 
Een ander aandachtspunt is dat er binnen de gemeente verschillen tussen de kernen zijn: wat goed werkt voor de 
ene kern, hoeft niet voor de andere kern in dezelfde gemeente te gelden (zie ook deelsessie Vitaliteitsimpuls 
kleine kernen). Aan de andere kant: een initiatief als de buurtsuperrr in ’t Veld is ook toegepast in andere delen 

http://www.vitaledorpen.nl/


van Nederland. “Initiatiefnemers kunnen veel leren van andere voorbeelden, ook als is het geen copy/paste-
voorbeeld.”  
NB. De lessen van Opmeer en Beverwijk zijn als pdf bijgevoegd in de mail. 
 
4. BUUV: digitaal platform vraag/aanbod welzijn en zorg  
Uit een snel rondje langs de deelnemers blijkt dat er vooral nieuwsgierigheid is. Wat is BUUV? Hoe werkt het? 
Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? BUUV in Haarlem is gestart toen de Wmo overging naar de gemeente. 
Rolf Kwist van de gemeente Haarlem: “Het besef drong door dat bewoners meer voor elkaar moeten gaan doen. 
Wat blijk je nodig te hebben? Bewoners willen graag onderling diensten en vragen uitwisselen; maar wel vanuit 
vrijheid, niet te veel vastigheid.” Zo is het idee van een digitale marktplaats ontstaan.  
 
Het concept BUUV slaat aan; het aantal deelnemers en matches groeit. Inmiddels doen zeven gemeenten in 
Noord-Holland mee. In Haarlem is het aantal diensten uitgebreid tot 11 rubrieken. Van klussen doen, vervoer voor 
boodschappen tot elkaar gezelschap houden. Vooral die laatste rubriek is erg belangrijk geworden.  
 
Kenmerkend voor BUUV is de wederkerigheid. Iedereen die meedoet is buuv, of je nou een vrager bent of een 
aanbieder. Kwetsbare mensen willen niet alleen hulpvrager maar ook aanbieder zijn. “Mensen kunnen opleven 
als ze iets kunnen doen voor een ander.”  
 
Er is een relatie tussen sociale wijkteams en BUUV. De sociale makelaars van BUUV zijn maatschappelijk 
werkers en die verwijzen mensen door naar het wijkteam als ze zien dat het nodig is. Maar volgens Rolf Kwist is 
het niet wenselijk dat het in elkaar opgaat. “Je kan beter BUUV integreren met wat er al is.” 
In Zaanstad hebben ze alle informele netwerken gebundeld en dat BUUV genoemd. De bestaande 
burenhulpcentrale is er in opgegaan.  
 
Iemand van de gemeente Castricum vertelt dat ze daar iets soortgelijks willen opzetten, maar wel helemaal 
gedragen door bewoners: vraag en aanbod bij elkaar brengen, ook voor de zorg, zodat mensen zelf kunnen 
kiezen.   
Bij WonenPlus zijn telefonistes in dienst die alle vragen oppakken en doorverwijzen. Het is een soort voortraject 
van het Wmo-loket. Mensen moeten daar iets voor betalen via een lidmaatschap.  
 
Meer informatie www.buuv.nl 
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