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Voorwoord
Dit onderzoeksrapport bestaat uit een afstudeeronderzoek wat in het kader van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool te Groningen is geschreven.
Begeleiding voor het onderzoeksproces is geboden door onderzoeksdocent Marieke Bekkers vanuit
de opleiding en Jaap Postma die binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte onderdeel is van team
bureau NoorderRuimte. Docent Karlien Landman-Peeters van de Hanzehogeschool is opdrachtgever
van het onderzoek geweest. De onderzoekers hebben als juniormedewerkers binnen het
Kenniscentrum NoorderRuimte gewerkt aan de totstandkoming van het onderzoek. Het
daadwerkelijke onderzoek heeft plaatsgevonden in het dorp Garmerwolde, centraal stond daarbij
het dorpshuis De Leeuw. Belangrijke contactpersonen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van het afstudeertraject willen wij graag persoonlijk bedanken. In het bijzonder gaat onze dank uit
naar Karlien Landman. Haar werkwijze in de begeleiding waar zij ons veel vrijheid bood hebben we
als prettig ervaren. Dit gaf ons de mogelijkheid om binnen de opdracht een eigen draai aan het
geheel te geven. Tijdens de contactmomenten konden wij open met haar communiceren en heeft
haar enthousiasme voor dorpsonderzoeken ons geholpen om met hernieuwde energie verder te
werken aan het proces. Belangrijk daarbij te noemen is dat zij zowel de krachten als ontwikkelpunten
benoemde op een voor ons prettige werkbare manier. Binnen de opleiding willen we naast Karlien
ook Marieke Bekkers bedanken voor haar coachende rol. Tijdens deze contactmomenten kregen we
de mogelijkheid om ervaringen te delen. In de begeleiding stuurde ze aan op het ontwikkelen van
een eigen kritische beschouwing op de verschillende processen, een belangrijk onderdeel om
uiteindelijk een bondig en leesbaar rapport te kunnen overhandigen. Inge Zwerver van Groninger
Dorpen is de volgende persoon waar onze aandacht naar uit gaat. Haar willen wij bedanken voor de
prettige samenwerkingspartner die wij in haar vonden. Wij konden haar in vrijheid benaderen waar
nodig en zij heeft ons positieve inzichten gegeven op vlak van bewonersinitiatieven en de
benaderingswijze van dorpen waarbij de burgers centraal staan. Onder andere met de voorbereiding
op de organisatie van twee dorpsavonden is zij een steun in de rug geweest waarin wij gezamenlijk
de aanpak voor de avonden hebben besproken. Samen met haar en een aantal vrijwilligers was zij
onderdeel van team ZorgSaam Dorp. Het team en de vrijwilligers willen we bedanken omdat zij met
enorme bereidheid hebben meegeholpen om respondenten te bereiken en mee te denken op het
vlak ‘ZorgSaam Garmerwolde’. Niels Steenstra en Diena Tichgelaar hebben daarin een bijzondere rol
gehad omdat zij actief betrokken waren en ons in contact konden brengen met o.a. dorpsbewoners.
Niels willen wij speciaal nog bedanken voor zijn grote bereidheid en enthousiasme. Daardoor voelde
wij ons erg welkom in het dorpshuis. De andere vrijwilligers willen wij bedanken voor hun tijd en wij
waarderen hun mooie bijdragen aan het onderzoek en de ontwikkelingen in Garmerwolde. Wij
hebben alle openheid in gesprekken en het bijwonen van de verschillende bijeenkomsten in het
dorpshuis als bijzonder fijn ervaren. Een dorp als Garmerwolde is in onze ogen uniek! Een laatste
bedankje gaat uit naar het Kenniscentrum NoorderRuimte en alle betrokkenen die ons binnen het
centrum hebben gesteund tijdens het onderzoek. De wisselwerking waarbij wij de mogelijkheid
kregen om zowel onze eigen kennis te delen als ook op andere vlakken te ontvangen, heeft
bijgedragen tot een verrijking op breed vlak.
Groningen, 9 maart 2016
Daan Kingma en Daphne Wiebing
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Samenvatting
Voor dit onderzoek wordt het dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde in kaart gebracht. Omdat de
Hanzehogeschool in het kader van werken met Welzijn Nieuwe Stijl een aandeel wil hebben in
onderzoek doen naar maatschappelijke veranderingen op sociaal terrein, werkt zij samen met de
Katholieke Hogeschool Leuven. Dit onderzoek, als afstudeeropdracht van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kan een aandeel hebben in het leveren van een draaiboek
met succesfactoren en randvoorwaarden voor dorpshuizen in de toekomst, wat het gezamenlijk doel
is van de Hogescholen. Omdat maatschappelijke veranderingen op het platteland behoren tot het
onderzoeksdomein van Kenniscentrum NoorderRuimte, is deze ook betrokken. In Garmerwolde zelf
en vanuit de gemeente Ten Boer is behoefte aan zicht op welke manier hun dorpshuis bijdraagt aan
sociale cohesie Garmerwolde. Inzicht hierin kan reden geven voor een andere functie van- en gebruik
van dorpshuizen. De onderzoeksvraag luidt: ‘Op welke manier draagt het dorpshuis De Leeuw in
Garmerwolde bij aan de sociale cohesie in Garmerwolde en hoe kan deze sociale cohesie in
Garmerwolde ingezet worden zodat participatie in de vorm van dorpsinitiatieven ontstaan? ‘
De methode van dit onderzoek is een inventariserend ontwerp onderzoek, waarbij het ontwerp
bestaat uit het tot stand brengen van nieuwe werkwijzen (o.a. vanuit het dorpshuis) en het daarbij
inzetten van de sociale cohesie. Uit de literatuur is bepaald dat de sociale cohesie bestaat uit een
normatief- handelings- en belevingsaspect bestaat, en met leefbaarheid verweven is. Hierop is de
methode voor het inventariserend onderzoek gebaseerd. De informatie is verkregen met een
enquête, twee georganiseerde dorpsavonden, een documentanalyse, observaties en korte
gesprekken. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het dorpshuis op verschillende manieren
bijdraagt aan de sociale cohesie in het dorp. De conclusie van dit onderzoek geeft aan dat dorpshuis
bijdraagt door sociale activiteiten die plaats vinden in het dorpshuis, de ervaren belangrijkheid van
het dorpshuis voor Garmerwolde en de toegankelijkheid die het dorpshuis op het moment biedt. Het
dorpshuis zou nog toegankelijker kunnen zijn voor een breder publiek ter bevordering van sociale
cohesie. De al aanwezige cohesie is ingezet door met dorpsbewoners van Garmerwolde gezamenlijk
ideeën uit te werken tot concrete initiatieven, zoals een dorpshuiskamer en een repaircafe.
Het onderzoek is valide doordat de respons hoog is. Er zijn geen verrassende verschillen aan te
duiden met literatuur en praktijkonderzoek. Het onderzoek duidt het potentiele nieuwe werkterrein
van de maatschappelijk werker: naast de mensen staan waarbij het versterken van het netwerk en
het inzetten van de eigenkracht centraal staat. De aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op
Garmerwolde en vormen een handleiding voor zowel de bewoners als voor de gemeente Ten Boer
om hun initiatieven verder te kunnen ontplooien. Omdat de handvatten breed inzetbaar zijn, kunnen
andere dorpen of gemeenschappen leren van hoe de sociale cohesie in Garmerwolde wordt ingezet
om dorpsinitiatieven te ontwikkelen.
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1. Inleiding
Vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wordt in het vierde jaar van de student
verwacht om een onderzoek uit te voeren als afstudeeropdracht. Opgeleid worden tot
onderzoekende professional is één van de criteria die de opleiding stelt aan het maatschappelijk
werk. In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat voor het afstuderen is uitgevoerd.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het dorp Garmerwolde, waar de perceptie van de
dorpsbewoners en het dorpshuis De Leeuw in het onderzoek centraal stonden. Het onderzoek had
betrekking op het in kaart brengen van de organisatie, de activiteiten en de werkwijze van het
dorpshuis en op welke wijze dit heeft bijgedragen aan de sociale cohesie in het dorp. In het
inleidende hoofdstuk wordt de context besproken waarin zowel de doelgroep, de werkwijze als het
dorpshuis zelf wordt genoemd. Vervolgens wordt er een situatieanalyse gegeven, ofwel er wordt een
uitleg gegeven van welke situatie aanleiding tot onderzoek geeft. Aan de hand van de analyse wordt
een doelstelling en een onderzoeksvraag geformuleerd. Tot slot wordt het hoofdstuk afgesloten met
een vooruitblik op de verschillende onderdelen van het rapport.

1.1 Context
Door de maatschappelijke veranderingen die genoemd zijn in de situatieanalyse van dit hoofdstuk,
verandert ook de rol van de maatschappelijk werker. Studenten van de opleiding Maatschappelijk
werk en Dienstverlening van de Hanzehogeschool worden opgeleid tot sociaal werkers onder andere
volgens Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). De eigenkracht van burgers en burgernetwerken staan centraal
in het werken met Welzijn Nieuwe Stijl (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010). De
hogeschool wil om die reden - met in het achterhoofd het opleiden van onderzoekende professionals
- een aandeel hebben in het onderzoek doen naar maatschappelijke veranderingen en de daarbij
behorende uitdagingen (Hanzehogeschool Groningen, 2014; Landman-Peeters & Kuik, 2015). Zo is de
hogeschool een samenwerking aangegaan met de Katholieke Hogeschool Leuven. De school uit
Leuven is van plan een draaiboek samen te stellen met daarin de succesfactoren en
randvoorwaarden waaraan een dorpshuis moet voldoen in de toekomst. De taak voor het dorpshuis,
die in het draaiboek centraal staat is het leveren van een bijdrage aan het verhogen van sociale
cohesie in een dorp en het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. De Katholieke hogeschool
Leuven wil hiermee ook, in tegenstelling tot de aandacht die uit gaat naar onderzoek in de stad, de
focus op het dorp en het platteland leggen omdat de maatschappelijke veranderingen daar (die in de
situatieanalyse worden uiteengezet) soms onderbelicht blijven (Katholieke Hogeschool Leuven,
2014).
In dit onderzoek wordt het dorpshuis De Leeuw en het dorp Garmerwolde in kaart gebracht met
betrekking tot sociale cohesie. Het dorpshuis zelf is eigendom van een stichting. Het bestuur van de
stichting bestaat uit een algemeen- en dagelijks bestuur. Het dorpshuis heeft een actieve rol binnen
het dorp. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd waaraan de dorpsbewoners kunnen
deelnemen(Dorpshuis Garmerwolde, z.d.).
De maatschappelijke veranderingen op het platteland behoren ook tot het onderzoekdomein van het
kenniscentrum NoorderRuimte. Dit is één van de kenniscentra binnen de Hanzehogeschool waarin
lectoren, onderzoekers en studenten zich samen inzetten, om kennis te verzamelen over
gebiedsontwikkeling in het Noorden. Het lectoraat Krimp en Leefomgeving houdt zich, zoals de naam
het al zegt, bezig met maatschappelijke veranderingen op het gebied van krimp en leefomgeving
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(Hanzehogeschool Groningen, 2014). Om deze reden is het kenniscentrum NoorderRuimte als
partner aan het onderzoek verbonden.

1.2 Situatieanalyse
De ontstane behoefte van de Katholieke Hogeschool Leuven (2014) om een nieuwe blik te werpen op
de veranderende samenstelling van dorpen, de rol van het dorpshuis hierin en de invloed daarvan op
de leefbaarheid en sociale cohesie op het platteland zijn ontstaan door een aantal ontwikkelingen
binnen de Nederlandse en Vlaamse samenleving en wetgeving (Katholieke Hogeschool Leuven,
2014). Deze ontwikkelingen vormen een uitdaging of bedreiging voor de sociale cohesie en gelden als
aanleiding tot dit onderzoek. Een eerste ontwikkeling binnen de samenleving is een verschuiving die
te zien is van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Aan de hand van de decentralisaties van
de zorg, worden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, ouderenzorg
en de zorg voor langdurig zieken. Decentralisaties zijn ten uitvoer gebracht met de invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als sturend middel voor een participerende
samenleving (Komter, Burgers, & Engbersen, 2000; Rijksoverheid, 2015). Hierin zijn taken van
gemeenten op het gebied van zorg en ondersteuning aan burgers vastgelegd. De gemeenten hebben
sinds de decentralisaties van de zorg een kleiner budget ter beschikking, waardoor steeds minder
zorg vergoed wordt. Mede hierdoor worden oplossingen doormiddel van de eigen kracht van de
burger gestimuleerd en een groter beroep op het netwerk van burgers gedaan (Movisie, 2015). Dit
heeft mogelijk gevolgen voor kwetsbare groepen (zoals maatschappelijk kwetsbare jongeren,
vereenzaamde ouderen, en langdurige zieken) binnen de samenleving. Op het platteland zijn deze
gevolgen zichtbaar (Thissen & Loopmans, 2013).

Veranderingen in de samenleving
Een andere ontwikkeling binnen de Nederlandse samenleving, als ook op internationaal niveau, is
een verandering in de verhoudingen tussen bewoners in dorpen. Deze verandering kan weer van
invloed zijn op de sociale cohesie. Globalisering en individualisering zijn hiervan de grote oorzaak
(Castells, 2010; Green, Janmaat, & Cheng, 2011). Waar bijvoorbeeld eerder productieve landbouw
een belangrijk onderdeel was van het platteland, vindt een overgang plaats naar een samenleving
waar wonen en recreatie centraal staan (Thissen & Drooglever Fortuijn, 2012). Naast de
oorspronkelijke bewoners binnen een dorp trekken nieuwe bewoners met andere wensen uit de stad
naar het platteland om daar hun rust te vinden. Ook toenemende vergrijzing, ontgroening en de
immigranteninstroom zorgen voor een veranderende dorpsidentiteit en samenstelling in dorpen
(Forrest & Kearns, 2001; Sociaal Planbureau Groningen, 2013; Thissen & Loopmans, 2013). Een
andere verandering op plattelandsniveau is het verdwijnen van voorzieningen in een dorp; mogelijk
door toename van mobiliteit onder de bevolking, zoals auto’s, elektrische fietsen en streekvervoer
(Thissen & Drooglever Fortuijn, 2012). Het kan zijn dat dit een reden is voor een veranderende
functie van - en het gebruik van dorpshuizen. Een laatste verandering waarin dorpen zich van de stad
blijven onderscheiden, wordt aangehaald door de schrijver Geert Mak. Hij ziet andere verhoudingen
tussen individualiteit en collectiviteit. Het begrip wat hierbij past is glocalisatie, dat betekent dat
mensen hun identiteit als wereldburger aan de regio verlenen (Mak, 2012; Robertson, 1994). Deze
verhoudingen worden nader toegelicht in hoofdstuk 2.
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Nieuwe functie voor het dorpshuis
Tot slot ligt, door maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn, ook een behoefte bij het
dorpshuis van Garmerwolde en de gemeente Ten Boer om op zoek te gaan naar een nieuwe functie
van het dorpshuis de Leeuw die past bij de participatiesamenleving en de eisen die de gemeente, aan
de hand van de eisen die de WMO stelt aan bewonersgroepen met betrekking tot de zorg. Dit vraagt
om een sterke sociale cohesie in het dorp, zodat bestaande netwerken tussen bewoners kunnen
worden ingezet of nieuwe netwerken kunnen ontstaan waarin informele zorg en hulp mogelijk
worden (Knegt & Sluiters, 2013; Vereniging Groninger Dorpen, 2015). De pilot ZorgSaam Dorp, die
momenteel voor en door dorpsbewoners wordt georganiseerd in Garmerwolde, met ondersteuning
van Groninger Dorpen, draagt bij aan het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden in de bijdrage van
het dorpshuis De Leeuw aan het dorp(Vereniging Groninger Dorpen, 2015).

1.3 Doelstelling
Doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de bijdrage van het dorpshuis De Leeuw aan de sociale
cohesie in het dorp, waarna de cohesie ingezet kan worden zodat er participatie in de vorm van
dorpsinitiatieven ontstaan. Door de verkregen inzichten kunnen succesfactoren en randvoorwaarden
voor de bijdrage van het dorpshuis aan de sociale cohesie worden bepaald. Het huidige rapport zal
worden gebruikt bij het creëren van een draaiboek voor dorpshuizen in de toekomst.

1.4 Vraagstelling
Om de doelstelling te behalen is de volgende vraagstelling geformuleerd:
Op welke manier draagt het dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde bij aan de sociale cohesie in
Garmerwolde en hoe kan deze sociale cohesie in Garmerwolde ingezet worden zodat er
participatie in de vorm van dorpsinitiatieven ontstaan?

Deelvragen
Uit de antwoorden van de volgende deelvragen wordt het antwoord op de vraagstelling
geformuleerd.
1.
2.
3.
4.

Hoe dragen bewoners bij aan de sociale cohesie in Garmerwolde?
Wat draagt nog meer bij aan de sociale cohesie in Garmerwolde en hoe gebeurt dit?
Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in Garmerwolde?
Welke van deze bijdragen worden georganiseerd in, door of met het dorpshuis en hoe
beleven de bewoners dit?
5. Op welk vlak kan de sociale cohesie bijdragen aan participatie in de vorm dorpsinitiatieven
en welke rol kan het dorpshuis daarin spelen?

Literatuurvragen
Aan de hand van de volgende vragen is een literatuurstudie gedaan om de vorm en mate van sociale
cohesie te kunnen definiëren en vervolgens in kaart te kunnen brengen in het dorp. Tevens wordt er
aan de hand van de vragen een literatuurstudie gedaan naar de invloed factoren en uitdagingen van
sociale cohesie in dorpen.
1. Wat is sociale cohesie?
2. Welke maatschappelijke veranderingen kunnen in verband gebracht worden met sociale
cohesie?
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3. Welke dorpsfactoren en/of plattelandsfactoren zijn van invloed op het gebied van de drie
aspecten van sociale cohesie en leefbaarheid in dorpen?
4. Wat is de functie van dorpshuizen?

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader geschetst waarmee in hoofdstuk 3 een methode is
gevormd. Aan de hand daarvan is in Garmerwolde de sociale cohesie gemeten waarvan de resultaten
in hoofdstuk 4 staan. In hoofdstuk 5 wordt er aan de hand van de conclusie antwoord gegeven op de
hoofdvraag en deelvragen. Tevens zijn er in dat hoofdstuk een discussie en aanbevelingen
opgenomen.
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2. Sociale cohesie in theorie en samenleving
Om de bijdrage van het dorpshuis aan de sociale cohesie in Garmerwolde, in kaart te brengen is het
van belang om het begrip sociale cohesie helder te krijgen. In de eerste paragraaf is beschreven dat
sociale cohesie uit drie aspecten bestaat. In paragraaf 2.2 wordt uitgelegd wat sociale cohesie een
wisselwerking heeft met leefbaarheid en sociale vitaliteit(Vermeij & Mollenhorst, 2008). De volgende
paragraaf (2.3) gaat over invloeden van maatschappelijk niveau die van toepassing kunnen zijn op de
hedendaagse sociale cohesie. De twee paragrafen daarna gaan over wat voor functie een dorpshuis
voor een dorp kan hebben en tot wat voor soort dorp Garmerwolde omschreven kan worden. De
laatste paragraaf is ten slotte een samenvatting van de eerdere paragrafen.

2.1 Sociale cohesie: drie aspecten
De term sociale cohesie omvat momenteel zoveel dat het voorkomt dat diverse onderzoekers
verschillende definities hanteren (Evenblij & Kempen, 2007; Schnabel, Bijl, Hart, & Ross, 2008).
Ondanks de vele betekenissen is gekeken naar een handzame term om sociale cohesie te
omschrijven. Waar een meerderheid van auteurs - in navolging van een aantal grootmeesters in de
sociologie - sociale cohesie vooral ziet als de bindingskracht van sociale systemen, geven anderen
een normatieve betekenis aan het begrip (Komter et al., 2000). Door de socioloog Dennis Wrong
(1994) is al enige tijd geleden verschillende aspecten aangekaart die moeten worden belicht bij de
bestudering van sociale cohesie.
1. Gedeeld begrip is cruciaal. Bij dit aspect, dat betrekking heeft op het cognitieve niveau, gaat
het erom in hoeverre mensen elkaar willen begrijpen en verstaan. Omgaan met deze
verschillen in het begrijpen van elkaar oftewel pluriformiteit, draagt bij aan het kunnen
begrijpen van de sociale cohesie van een groep of samenleving (Komter et al., 2000; Wrong,
1994).
2. Bij dit tweede aspect draait het om de vraag: wat beweegt mensen zich in te zetten voor
anderen of voor het behoud van een groep (Wrong, 1994)? Waarom vertonen mensen
solidair gedrag? Drie archetypen liggen daarin aan de basis, namelijk: het streven naar
zelfbehoud het opereren vanuit een welbegrepen eigenbelang en het samenleven op basis
van gedeelde opvattingen over normen en waarden.
3. Het laatste aspect is de mate van sociale orde (Komter et al., 2000; Wrong, 1994). Orde
bestaat altijd in een mate van gradatie.
Tot slot wordt bij het bestuderen van sociale cohesie aan de hand van bovenstaande handvatten die
Wrong geeft, gezegd dat verschillende eenheden of maatschappelijke niveaus moeten worden
onderscheiden. Naar Wrongs mening dient een analyse gedaan te worden op micro- meso- en
macroniveau. Sociale cohesie wijst naar het niveau van de samenleving en niet louter naar
bijvoorbeeld de woonomgeving (Evenblij & Kempen, 2007; Lupi, 2007). Hiermee stelt Lupi dat
daarom de term territoriale binding beter past wanneer alleen de woonomgeving (het microniveau)
onderzocht wordt. Hiermee verwijst ze naar de verbanden die op functioneel, sociaal, politiek of
cultureel vlak plaats vinden binnen een buurt of wijk. Of dit ook geldt voor een dorp is nog niet
zozeer bepaald door Lupi (2007; Evenblij & Kempen, 2007). Om juist wel het meso- en macroniveau
mee te kunnen nemen bij het onderzoeken van het dorpshuis De Leeuw in relatie tot het dorp
Garmerwolde, wordt de keuze gemaakt om sociale cohesie te handhaven. Ook zal zowel voor het
dorp als voor het dorpshuis een analyse gedaan worden, aansluitend op het gedachtegoed van
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Wrong. Met de verschillende uitgangspunten van sociale cohesie in het achterhoofd is er door het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bepaald wat de definitie van sociale cohesie is. Cohesie is
namelijk de mate van binding, dus in hoeverre mensen van elkaar afhankelijk zijn. Het CBS noemt
sociale cohesie als: 'De mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun
betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij
en als lid van de samenleving' (Schnabel et al., 2008). Om de vorm en mate van sociale cohesie in
Garmerwolde in kaart te brengen is ervoor gekozen om het begrip aan de hand van drie aspecten te
formuleren. De keuze om deze drie aspecten te gebruiken is door verdieping in verschillende
theorieën tot stand gekomen. Eén theorie die aansluit bij de definitie die het SCP hanteert is dat een
drietal aspecten gezamenlijk de sociale cohesie omvatten. Het gaat dan om sociale participatie,
onderlinge identificatie en gedeelde opvattingen (Aalvanger & De Boer, 2013). Een ander voorbeeld
die Lupi noemt, waarin zij tot de conclusie komt dat sociale cohesie tot een containerbegrip is
verworden, is dat sociale cohesie alleen in afzonderlijke delen is te meten (Lupi, 2007). Om de
begrippen handzaam en meetbaar te maken voor praktijkonderzoek zijn de drie gekozen aspecten
als losse onderdelen van sociale cohesie vertaald naar een handelingsaspect (sociale participatie),
een belevingsaspect (onderlinge identificatie) en een normatief aspect (gedeelde opvattingen). Deze
aspecten zullen als variabelen gelden voor de sociale cohesie in Garmerwolde en iedere keer in
verband gebracht worden met de bijdrage van het dorpshuis aan Garmerwolde. Er volgt nu eerst een
uitleg met kenmerken van de drie genoemde aspecten.

Handelingsaspect
De mate van integratie van een persoon in een gemeenschap wordt mede bepaald door de manier
waarop iemand door zijn of haar handelen, deelneemt aan die gemeenschappen (Berkman, Glass,
Brissette, & Seeman, 2000). Dit handelen, staat bij sociale participatie centraal. Sociale cohesie kan
alleen plaatsvinden als mensen elkaar ontmoeten en actief deelnemen aan het sociale leven van
alledag (Berkman et al., 2000). De mate van cohesie hangt af van het niveau waarop de sociale
participatie plaatsvindt. Wat in navolging van Durkheim door Maarten Evenblij, Tineke Lupi maar ook
in de literatuurstudie van Albert Aalvanger en Tineke Boer kan worden gesteld is dat hoe algemener
de inzet van een individu in een activiteit voor de gemeenschap is, hoe minder de gevoelde cohesie is
(Aalvanger & De Boer, 2013; Durkheim, 1990 (1893); Evenblij & Kempen, 2007; Lupi, 2007).
Daartegenover kan dan gesteld worden dat hoe beter de inzet van het individu bij zijn of haar
identiteit past hoe hoger de gevoelde cohesie is (Evenblij & Kempen, 2007; Laermans, 2012; Lupi,
2007). Hiermee komen we direct bij het volgende aspect, namelijk een belevingscomponent.

Belevingsaspect
‘Onderlinge identificatie zegt iets over hoe de leden hun gemeenschap beleven, oftewel: hun
betekenisgeving aan deze gemeenschap en hun eigen rol hierin’ schrijven Aalvanger en Boer (2013).
Zo kan er onderzocht worden welke betekenis de gemeenschap geeft aan het dorpshuis van
Garmerwolde als onderdeel van de sociale cohesie. Weenink geeft aan dat positieve ontmoetingen
(zie handelingscomponent) tot onderlinge identificatie kan leiden (2009). Hierbij gaat het niet om het
verkrijgen van een identiteit uit het collectief. Maarten Evenblij vermeldt namelijk dat het individu
juist erkenning van de eigen identiteit vanuit de groep wil krijgen. Het individu wil bij de groep horen
maar ook een individu zijn (2007; Forrest & Kearns, 2001). Hierbij kan een groepslid zich afvragen
welke opvattingen hij of zij zelf heeft of deelt wat kan bijdragen aan een al dan niet positieve
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beleving van de gemeenschap. Gedeelde opvattingen is dan ook het onderwerp van het volgende
aspect.

Normatief aspect
Hierover schrijven Aalvanger en Boer: ‘Wil er sociale cohesie ontstaan tussen mensen, dan is het van
belang dat zij hun persoonlijke belangen afstemmen met het gemeenschappelijke belang van de
groep en hun handelen hierop afstemmen. Sinds de nieuwe participatiewet in werking is gezet zijn
gemeenschappelijke belangen binnen Garmerwolde en rondom het dorpshuis veranderd. Daarover
volgt in een volgend hoofdstuk meer. De mate waarin mensen de normen, waarden en
(ongeschreven) regels van een gemeenschap ondersteunen en navolgen heeft dus consequenties
voor de beleving en ontwikkeling van de sociale cohesie binnen deze gemeenschap’ (2013). Het
draait hierbij dus om de normen, waarden en de (ongeschreven) regels. Deze normen, waarden en
ongeschreven regels zouden eveneens in het dorpshuis kunnen bestaan en dient in het huidige
onderzoek te worden onderzocht.

2.2 Sociale cohesie bevordert leefbaarheid en sociale vitaliteit
Sociale cohesie is echter nog niet volledige uitgelegd aan de hand van de drie aspecten, er bestaat
namelijk tevens een wisselwerking met leefbaarheid. Door Meer (2008) wordt leefbaarheid gezien
als een subjectieve beleving van een dorp. Ook duidt het op de aanwezigheid en een kwaliteit van
ruimtelijke, sociale en economische voorzieningen. Wanneer de leefbaarheid in een dorp een
positieve beoordeling krijgt dan zal er een sterke betrokkenheid heersen. Zo ziet men ook dat als
binnen een dorpshuis kwalitatief veel voorzieningen aangeboden worden, dat dit de leefbaarheid in
een dorp zou bevorderen. Een dorpshuis draagt dan bij aan de sociale cohesie in het dorp. Om nog
een stap verder te kijken, dan heeft het begrip leefbaarheid zelfs betrekking op de vraag of ‘het leven
ergens een goed leven is’, dit zeggen Vermeij & Mollenhorst (2008). Leefbaarheid wordt ervaren op
een platteland waar bewoners tevreden zijn over het leven wat zij hebben en waar problemen zich
beperken tot een minimale schaal (Vermeij & Mollenhorst, 2008). Mensen zullen zich geroepen
voelen om elkaar bij te staan en oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen op het
platteland.
Naast leefbaarheid merkt Komter op dat sociale cohesie vaak samen met solidariteit en sociale
vitaliteit wordt genoemd (Komter et al., 2000). Bij sociale vitaliteit gaat het er ook om wat inwoners
van het dorp willen bijdragen aan hun nabije omgeving. Sociale vitaliteit wordt door de vele
gelijkenissen geschaard - het zoeken naar elkaars interesses (onderlinge identificatie:
belevingsaspect) en van daaruit actie ondernemen in de vorm van het organiseren van activiteiten
(sociale participatie: handelingsaspect) - onder de drie aspecten van sociale cohesie. Dit alles is in
samenspraak met een zeker vrijwillig handelen. Een voorbeeld hiervan is dat door eigen inspanning
een burgerinitiatief opgezet kan worden. Dorpshuizen kunnen daar een actieve rol in spelen; voor
het huidige onderzoek is het dan van belang om te kijken of het dorpshuis van Garmerwolde een rol
speelt in dit onderdeel. Als dat zo is dan draagt zij zowel bij aan de sociale cohesie in het dorp als ook
aan het bevorderen van leefbaarheid en sociale vitaliteit.

2.3 De invloed van maatschappelijke veranderingen op de sociale
cohesie
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven over een aantal maatschappelijke veranderingen die in
Nederland de boventoon voerden. Deze veranderingen hebben mogelijke gevolgen voor het leven op
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het platteland. Ook schept deze paragraaf een duidelijk beeld van deze gevolgen en wat dit kan
betekenen voor dorpshuizen die in verschillende dorpen van Nederland als een belangrijke
voorziening in het dorp worden gezien (Thissen & Drooglever Fortuijn, 2012). Het dorpshuis van
Garmerwolde –als uitgangspunt van dit huidige onderzoek- is mede betrokken met- en onderdeel
van maatschappelijke veranderingen.

Glocalisering
De term glocalisering duidt een beweging aan waarbij globalisering en lokalisering samengaan (Tong
& Cheung, 2011). Enerzijds heerst er de trend om buiten de grenzen van de woonomgeving te kijken
en contacten wereldwijd te zoeken; de term die daarbij past is globalisering. Binnen dorpen zijn
sociale relaties niet meer alleen te vinden in de nabije omgeving. Het woondorp (een dorp dat
verweven is met de buitenwereld), anders dan het autonome dorp waar levens sterk met elkaar
verweven waren, van Vermeij & Mollenhorst (2008) past hierbij. Green et al. (2011) vindt dat
globalisering - door de aandacht voor oppervlakkige contacten buiten het dorp- een negatieve
invloed heeft op de sociale cohesie in dorpen. Anderzijds is een trend op hetzelfde moment zichtbaar
waarbij mensen oog houden voor de lokale omgeving, wat de ervaren sociale cohesie juist kan
begunstigen. De socioloog Touraine ziet bij moderne westerse landen een meer uiteenvallen van
nationale verbindingen (mede ontstaan door globalisatie) met daarnaast een vermeerdering van
gemeenschapssamenlevingen (Touraine & Macey, 2000). Globalisering staat op deze manier niet
meer lijnrecht tegenover lokalisering, maar de twee componenten zijn deel van eenzelfde
ontwikkeling(Robertson, 1994; Tong & Cheung, 2011). Voor de sociale cohesie in dorpen betekent
het dat zowel het lokale gevoel als een globaal gevoel naast elkaar kan bestaan. Waar sociale cohesie
dus in een bepaalde mate over de landgrenzen aanwezig is, kan het daarnaast ook plaatsvinden
binnen een gemeenschap zoals Garmerwolde. Hieruit kan blijken dat mensen buiten hun dorp
contacten hebben liggen, dat dan niet af hoeft te doen aan de bijdrage van het dorpshuis aan de
sociale cohesie in Garmerwolde.

Individualisering
Een proces wat parallel loopt aan de eerder besproken trend die valt onder glocalisatie is het
verdwijnen van een nationale identiteit dat gelijk loopt met individualisering (Evenblij & Kempen,
2007; Green et al., 2011; Putnam, 2007). In het rapport ‘Het Dorpshuis: van bewoners en voor
bewoners’ wordt individualisering genoemd als een verschuiving waarbij bewoners kijken naar een
identiteit die kan aansluiten bij de eigen behoeften (Thissen & Drooglever Fortuijn, 2012). Dit kan
voor de sociale cohesie op het platteland twee gevolgen hebben. Als eerste is de woonomgeving een
vrije keuze; mensen vertrekken bijvoorbeeld naar het platteland voor de rust (Thissen & Drooglever
Fortuijn, 2012). Het is voor te stellen dat individualisering op deze manier zorgt voor een mindere
mate van sociale cohesie tussen plattelandsbewoners. Toch gaat de verminderde sociale cohesie met
de individualisering niet altijd op. Een ander mogelijk gevolg is namelijk dat meer contact met buren
ontstaat omdat mensen in vrijheid kunnen kiezen om al dan niet contact met buren te zoeken
(Vermeij & Mollenhorst, 2008). Het zijn de optimisten die deze gedachte aanmoedigen. Zij zien in,
tegenstelling tot de cultuurpessimisten, dat sociale cohesie in stand gehouden blijft ondanks
veranderingen die gaande zijn (Komter et al., 2000). Voor het huidige onderzoek geldt dat nog te
ontdekken is of inwoners van Garmerwolde de cohesie in het dorp koppelen aan de gevoelde vrijheid
om individuele keuzes te maken en hun focus op lokale binding wegens uiteenvallen van nationale
binding. Tevens is het belangrijk te ontdekken of binnen het dorpshuis ruimte is voor de wens vanuit
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het individualisme om vrijheid te ervaren. Als dit blijkt, dan zou dit ten gunste kunnen zijn voor de
sociale cohesie in het dorp en het bevorderen van leefbaarheid.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Wat een dorp als Garmerwolde – samen met de rest van Nederland- sowieso heeft meegekregen is
het ontstaan van de verzorgingsstaat (Komter et al., 2000). Ongelijkheid in vermogen en inkomen,
met sociaal economische tegenstellingen tot gevolg die hun ontstaan te danken hebben aan de
globalisatie, zorgden, mede door een sterke solidariteit binnen gemeenschappen in Nederland, voor
een strijd tegen de gevoelde ongelijkheid (Aalvanger & De Boer, 2013; Forrest & Kearns, 2001;
Komter et al., 2000). De overheid heeft, in dienst van de gemeenschap, de staat een verzorgende rol
gegeven. Het ging zich richten op bijvoorbeeld de zorg, veiligheid en arbeidsmarkt. De kosten hiervan
werden echter dermate hoog dat de overheid hierop reageerde middels verschillende bezuinigingen,
decentralisaties, transities en wetten als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): de
participatiesamenleving was het nieuwe uitganspunt. De staat trok zich terug en legde de
verzorgende verantwoordelijkheid bij gemeenten, de burger en de commerciële markt (Komter et
al., 2000). De WMO bepaalt dat gemeenten ervoor dienen te zorgen dat mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Het inzetten van een netwerk is de volgende doelstelling van de WMO
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010). Daarbij is het ook de taak van de
gemeente dat zij oog heeft voor een participerende burger in de samenleving. In deze nieuwe rol
zullen gemeenten nu slechts hulp bieden aan hen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Voor
hulp- en zorgverleners in het sociale domein betekent dit tevens een wijziging in de hulp die het
biedt aan de kwetsbaren in het land. Meer (2008) duidt een kwetsbare doelgroep aan als de
draaglast die niet in verhouding staat met de draagkracht van een individu. Eerder waren
welzijnswerkers inzetbaar voor alle omstandigheden waar (on)gezond gedrag aanwezig was. Nu
wordt eerst gekeken naar wat een burger zelf kan om de eigen draagkracht en draaglast weer in
balans te brengen. De Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG)
wil dat de professional in zorgelijke situaties regisseert en coördineert als sociaal- entrepreneur.
Vereiste competenties voor de sociaal- entrepreneur zijn signalering, activering en verbinden. Deze
sluiten aan bij competenties van welzijnswerkers. Vooral de opbouwwerker richt zich op het
bevorderen van eigenkracht en eigen initiatieven van burgers. Zij leggen verbindingen tussen burgers
en instanties (van Vliet & Winsemius, 2011). Naast de geboden ondersteuning van gemeenten en
zorgverleners is het netwerk van de burger een belangrijk onderdeel voor diegenen die op
‘eigenkracht’ kunnen participeren WMO (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010).
Een voorbeeld is dat voor de lokale samenleving een belangrijke rol toegekend wordt in de
zorgvoorziening aan bewoners met beperkingen. Dit gaat om een ‘community care’ waarbij de zorg
niet alleen in- , maar ook door de gemeenschap wordt gegeven (Meer, 2008). Bewoners maken
daarbij gebruik van hun netwerk. Een hecht netwerk waar steun ervaren wordt daar lijkt sociale
cohesie een belangrijke basis voor te zijn. De professional kan met de eerder genoemde
competenties een bewonersgroep ondersteunen om sociale cohesie te vergroten. Voor
Garmerwolde geldt dan dat het dorpshuis De Leeuw een basis kan vormen om netwerken te
versterken eventueel met behulp van professionals. Een beschrijving over functies van dorpshuizen
en hoe deze meegaan in de tijd volgt in een volgende paragraaf.
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2.4 Veranderende functie van dorpshuizen
In deze paragraaf wordt allereerst gekeken naar de huidige functie van dorpshuizen in Nederland.
Vervolgens wordt gekeken hoe het Nederlandse platteland zich verhoudt tot het platteland van
Groot-Brittannië en Zuid-Vlaanderen. Internationale perspectieven geven antwoord op de vraag of
het bevorderen van sociale cohesie voor de leefbaarheid op het platteland ook kan gelden met oog
op de rol van dorpshuizen in Nederland.

De rol van dorpshuizen in Nederland tot op heden
Het dorpshuis heeft een lange geschiedenis. Waar vroeger dorpshuizen hoog in het vaandel stonden,
verheven waren tot de kern van het dorp en waar alles om draaide, daar heeft het dorpshuis
tegenwoordig hoofdzakelijk een sociaal doeleinde. Dit is niet onbelangrijk. Voornamelijk kleine
dorpen met weinig voorzieningen maken nog regelmatig gebruik van het dorpshuis. Mensen uit het
dorp trekken naar het dorpshuis voor ontmoetingen met buren. Echter, blijkt in veel dorpen in het
Noorden van Nederland nog maar een derde van de bewoners regelmatig gebruik van het dorpshuis
te maken (Steenbekkers & Vermeij, 2013; Thissen & Loopmans, 2013). Ondanks de neergang in
cijfers van bewoners die frequent gebruik maakt van het dorpshuis, is een voorziening als een
dorpshuis wel degelijk van belang. Onderzoek van Simon (2015) vanuit het Sociaal Planbureau
Groningen bevestigt dat; één op de vijf deelnemers aan het onderzoek naar het Groningse platteland
vindt dat het dorpshuis minder van belang is als voorziening in een woonomgeving. De meerderheid
ziet een toegevoegde waarde voor het dorpshuis weggelegd. Wel moet worden meegenomen dat
wanneer een dorp dicht bij de stad gelegen is –Garmerwolde is zo’n dorp - , voorzieningen uit de stad
concurrerend zullen zijn met de voorzieningen op het platteland. Een dorpshuis kan dan een
ondergeschikte rol toebedeeld krijgen. Het zou dan kunnen betekenen dat de bijdrage van het
dorpshuis aan de sociale cohesie in Garmerwolde op dit moment wegens bovenstaande bewering
klein is, dit kan in praktijk anders blijken. De toegankelijkheid van het dorpshuis is een volgend
onderdeel waar aandacht aan moet worden besteed. Wanneer alleen een bepaalde groep gebruik
maakt van het dorpshuis dan zal dit een bepaald effect hebben op de groep die geen aansluiting
vindt of op de wereld buiten het dorp. Dit doet af aan de sociale cohesie in het dorp (Thissen &
Drooglever Fortuijn, 2012). Tot slot blijkt uit resultaten van onderzoek van het Sociaal Planbureau
Groningen (SPG) dat dorpshuizen voornamelijk voor ouderen belangrijk zijn (Sociaal Planbureau
Groningen, 2015). Jongeren vinden hun activiteiten op andere plekken. Er kan bij het analyseren van
verkregen gegevens een verband gelegd worden met de doelgroep die veelal in het dorpshuis komt
en de beoogde resultaten die wel of niet laten zien dat het dorpshuis van Garmerwolde bijdraagt aan
de sociale cohesie in het dorp.

De nieuwe rol voor dorpshuizen
Momenteel zijn er in Nederland weinig mogelijkheden aanwezig voor mensen op het platteland die
mensen met elkaar verbinden, aldus Walburg (2010). Samenwerking met welzijnswerk die
ondersteunend is bij dorpsinitiatieven zou daarom een goed startpunt zijn om mogelijkheden te
creëren(446 dorpshuis tegen depressie.2010). Zo is te zien dat in Engeland professionals een
belangrijke rol spelen als mediator tussen overheid en bewonersgroepen (Forrest & Kearns, 2001).
Walburg lijkt een wat pessimistische kijk te hebben op waartoe mensen zich zelf kunnen bewegen in
groepen. Een onderzoek naar het Groningse platteland schetst een ander beeld. Juist op het
platteland zijn sociale bindingen sterk, wel in tegenstelling tot de stad. Bewoners van het platteland
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zetten zich in vergelijking tot de stad sneller voor elkaar in. Het verantwoordelijk voelen voor de
leefbaarheid wordt genoemd als een onderdeel van die betrokkenheid (Vermeij & Steenbekkers,
2015). Het platteland van Groot-Brittannië geeft eenzelfde beeld van de aanwezige sociale cohesie.
Het betreft een onderzoek naar Engelse en Schotse huishoudens in lokale gebieden; sociale
interactie en een alledaagse vriendelijkheid is in hoge mate aanwezig op het platteland (Forrest &
Kearns, 2001). Om in te spelen op de oproep van Walburg om meer aandacht te besteden aan het
verbinden van groepen op het platteland is gekeken naar de Engelse organisatie op gebied van
bevorderen van sociale cohesie. Forrest & Kearns (2001) beschrijven dat voor Engeland een concept
is bedacht waarbij een specifieke plek gecreëerd is waar mensen met elkaar zorgen voor recreatie en
vrijetijd. Dit geldt als collectief waarin ook wordt gezorgd voor de kwetsbaren binnen de groep. Ook
in West-Vlaanderen wordt aandacht besteed aan hoe problemen op het platteland aangepakt
kunnen worden. Thissen en Loopmans (2013) schrijven in hun rapport Dorpen in Verandering over
een nieuwe aanpak waarbij aandacht is voor een herindeling van publieke ruimten, dit omdat deze
ruimten een belangrijk onderdeel kunnen vormen voor de sociale infrastructuur (Thissen &
Drooglever Fortuijn, 2012; Thissen & Loopmans, 2013). Bovenstaande internationale bevindingen
van internationale dorpshuizen of publieke ruimten passen bij het bevorderen van sociale cohesie en
het toekomstperspectief wat gemeenten voor ogen hebben met betrekking tot de
participatiesamenleving. Naast gemeenten ziet ook de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
(LVKK) een nieuwe rol voor dorpshuizen weggelegd met betrekking tot één van de uitgangspunten
van de WMO, zoals de leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen (Rijksoverheid, 2015). De LVKK
helpt bijvoorbeeld om die reden dorpshuizen met het opzetten van een beleid dat gaat om zorg
dragen voor de leefomgeving van kwetsbare dorpsgenoten (Knegt & Sluiters, 2013).
Het lijkt belangrijk om te kijken naar een combinatie waarin samenwerking tussen bewoners, het
dorp en de gemeente goed verloopt. De voorzieningen zijn van- en voor bewoners waarin
gemeenschapsinitiatieven kunnen ontstaan (bottom- up). Het dorp en het dorpshuis kan gesteund en
gefinancierd worden door overheid (top-down) (Thissen & Drooglever Fortuijn, 2012).

2.5 Dorpstype passend bij Garmerwolde
In Nederland is een monitor samengesteld die de verschillen tussen dorpen op het platteland
weergeeft aan de hand van de samenstelling van het dorp of de ligging en nabijheid tot de stad.
Veelal wordt het platteland met de stad vergeleken om een duidelijk onderscheid te kunnen maken
in dorpstypen, aldus Vermeij en Steenbekkers (2015). Deze monitor fungeert als hulpmiddel bij het
typeren van het dorp Garmerwolde. Een aantal handreikingen volgen aan de hand van de
onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (2008), Steenbekkers en Vermeij (2013) en
Thissen & Loopmans(2013).

Garmerwolde: Klein dorp, dicht bij de stad
Aannemelijk is om Garmerwolde te typeren als het elitaire platteland en als klein dorp bij de stad.
Een kenmerk van het elitaire platteland is dat er veel ouderen te vinden zijn. Ook typeert het elitaire
platteland zich als sterk verweven met bezigheden in de stad. Het contact met de buitenwereld is dus
groot (Vermeij & Steenbekkers, 2013). Volgens het SCP(2008) zijn lokale tradities (als onderdeel van
het eerder besproken handelingsaspect, zie paragraaf 2.1) minder belangrijk in de dorpen die dicht
bij de stad liggen en op de stad georiënteerd zijn. Volgens Thissen & Loopmans (2013) komt dit door
het gemak van verbindingen met de buitenwereld. Sociale contacten, geschaard onder het
handelingsaspect zijn minder sterk dan in dorpen verder van de stad (Steenbekkers & Vermeij, 2013).
Dit zou mogelijk een gevolg kunnen hebben voor de mate van sociale cohesie in een dorp dicht bij de
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stad, aldus Garmerwolde. Een ander kenmerk van het elitaire platteland is dat veel bewoners met
een hoog opleidingsniveau en goed inkomen komen hier wonen. Het is een gewilde plek (Vermeij &
Mollenhorst, 2008). Een klein dorp bij de stad is een dorpstype dat naar verwachting het meest
aansluit bij de kenmerken die zichtbaar zijn in Garmerwolde (Steenbekkers & Vermeij, 2013) . Het
bevolkingsaantal van een klein dorp bij de stad ligt tussen de 1000 en 5000 inwoners. Voor
Garmerwolde geldt dat er ongeveer 400 inwoners wonende zijn (CBS, 2016). Ook woont een
gedeelte van de inwoners in het buitengebied rondom het dorp. Over kleine dorpen wordt genoemd
dat een grote sociale samenhang aanwezig is, waarin veel sprake is van buurtcontacten
(Steenbekkers & Vermeij, 2013). Eenpersoonshuishoudens zijn ondervertegenwoordigd in dit dorp.
Net als bij grote dorpen bij de stad is een beperkte bevolkingskrimp te zien. In dit dorp wonen veel
mensen met een hoge sociale status en een gemiddeld goed inkomen. In een enquête van Engelse en
Schotse huishoudens kwam naar voren dat samen optrekken veel voorkomt, in de zin van actief
participeren aan gemeenschapsactiviteiten, in dorpen waar mensen gemiddeld een hoge status
hebben (Forrest & Kearns, 2001). Om Garmerwolde onder dit dorpstype te kunnen scharen is het
nodig om een documentanalyse uit te voeren om daadwerkelijke uitspraken te kunnen doen over
Garmerwolde. De mate van sociale cohesie in Garmerwolde kan in verband staan met het dorpstype
en de inwonersgroep wonende in een dorp. Het dorpshuis van Garmerwolde kan een rol spelen in
het bij elkaar brengen van verschillende bewoners. Ook kan het dorpshuis bijdragen aan sociale
cohesie in het dorp doordat het activiteiten aanbied. Dit kan ervoor zorgen dat verwevenheid met
bezigheden in de stad een andere verhouding krijgt.

2.6 Ten slotte
Uit paragraaf 2.1 komt naar voren dat sociale cohesie in Garmerwolde gemeten kan worden aan de
hand van drie aspecten: een handelingsaspect, een belevingsaspect en een normatief aspect. Tevens
kan de aanwezigheid van deze aspecten ook in het dorpshuis ‘De Leeuw’ bepaald worden met in het
achterhoofd dat dorpshuizen als voorziening in een dorp een belangrijke functie hebben waar het
gaat om ‘sociale ontmoetingen’. Daarbij zal in Garmerwolde gelet worden op het micro-, meso- en
macroaspect van sociale cohesie volgens de theorie van Wrong, waarbij het micro aspect gaat om de
sociale cohesie van het dorpshuis. Het meso aspect gaat over het dorp en het macro aspect vormt de
wereld daar omheen. Naast dat sociale cohesie met drie aspecten weergegeven kan worden, blijkt
dat leefbaarheid in wisselwerking met sociale cohesie wordt gezien. En waarbij, wanneer
leefbaarheid een positieve beoordeling krijgt, dit ten goede komt aan de sociale betrokkenheid in
Garmerwolde. Ook leefbaarheid zal daarom worden meegenomen als een onderzoek variabele. De
volgende conclusie uit de literatuur is dat maatschappelijke veranderingen invloed kunnen hebben
op sociale cohesie op het platteland. Als eerste kunnen lokale en globale georiënteerdheid naast
elkaar bestaan (glocalisatie) en het één sluit de ander niet uit wanneer het gaat om de aanwezigheid
van sociale cohesie. Dit onderdeel wordt meegenomen als aandachtspunt voor het
praktijkonderzoek wanneer resultaten gegeven worden. Als tweede kan de trend individualisatie
zowel negatieve als positieve gevolgen hebben voor de sociale cohesie op het platteland. Het hangt
af van de benadering die bewoners zelf hebben wanneer zij kiezen om op het platteland te wonen.
Als laatste zien gemeenten door de veranderende verzorgingsstaat naar participatiesamenleving een
weggelegde rol voor dorpshuizen om de leefbaarheid in dorpen te bevorderen. Welzijnswerkers
kunnen ondersteunen door burgers te begeleiden in het bevorderen van sociale cohesie. Ook blijkt
dat vanuit internationaalperspectief aandacht wordt besteed aan dorpshuizen met als functie om
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mensen bij elkaar te brengen. Het vormen van een vaste ontmoetingsplek is een belangrijk
onderdeel om problemen op het platteland tegen te gaan. Zowel in Nederland als ook daarbuiten
zijn de meningen gelijkgestemd dat het sociale domein in samenwerking met de eigenkracht van
burgers een rol kunnen spelen in het creëren van een participatiesamenleving. Het dorpshuis kan
daar een middel voor zijn. Nu de betekenis van het dorpshuis in de huidige tijd en voor de toekomst
duidelijk wordt aan de hand van de literatuur kan gekeken of en hoe het dorpshuis De Leeuw in
Garmerwolde haar bijdrage geeft aan de sociale cohesie. Tot slot is het laatste hoofdstuk geweid aan
dorpstypen. Dit is om Garmerwolde te kunnen typeren en aan de hand daarvan te bepalen in
hoeverre de kenmerken van het type ‘elitaire platteland’ en ‘het kleine dorp bij de stad’, invloed
hebben op de aanwezige sociale cohesie in Garmerwolde.
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3. Onderzoeksmethode
Het methodehoofdstuk gaat over de aanpak van de gegevensverzameling. Aan de hand van het boek
Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn wordt het onderzoek in de eerste paragraaf getypeerd
als een inventariserend ontwerponderzoek (Migchelbrink, 2013). Om te weten te komen op welke
manier het dorpshuis een bijdrage levert aan de sociale cohesie in Garmerwolde is aan de hand van
de uit de literatuur gehaalde drie aspecten meetbaar gemaakt. De aspecten zijn te zien in de kolom
van de indicatoren van Tabel 1 bij het onderwerp: sociale cohesie. Deelvragen 1, 2 en een deel van 4
worden in de vorm van het handelingsaspect van sociale cohesie beantwoord. Ook is het onderwerp
participatie / WMO daarvoor gebruikt. Deelvraag 3 en een deel van 4 wordt in de hand van het
belevingsaspect, normatief aspect en de twee indicatoren van leefbaarheid beantwoord. Hiervoor
zijn onder andere dezelfde methoden gebruikt. De dorpsavond is hierin een aanvulling dat in
paragraaf 3.2 wordt verantwoord. Tabel 1 geeft zo een inzicht in het inventariserende deel van de
onderzoekstypering. De laatste deelvraag (5) wordt beantwoord doormiddel van het deelmethode
die beschreven staat in paragraaf 3.6. Dit deel is getypeerd als een ontwerponderzoek hierover meer
in de volgende paragraaf
Onderwerp

Indicator

Methode

Informatiebronnen

Sociale cohesie
(Aalvanger & De
Boer, 2013)

1. Handelingsaspect

Enquête

Dorpsbewoners

Documentanalyse

Beleidsdocumenten van het
dorpshuis

Enquête

Dorpsbewoners

Dorpsavond

Dorpsbewoners

Observaties en korte
gesprekken

Sleutelfiguren en
dorpsbewoners

Enquête

Dorpsbewoners

Dorpsavond

Dorpsbewoners

Observaties en korte
gesprekken

Sleutelfiguren en
dorpsbewoners

2. Belevingsaspect

3. Normatief aspect

Leefbaarheid
(Aalvanger & De
Boer, 2013)

Tevredenheid (4) en
belangrijkheid (5)

Enquête

Dorpsbewoners

Participatie / WMO

Hulp ontvangen en aanbieden

Enquête

Dorpsbewoners

Dorpsavond

Dorpsbewoners

Elitair platteland

Enquête

Dorpsbewoners

Klein dorp bij de stad

Documentanalyse

Demografische en sociaal
geografische gegevens

Dorpstypen
(Steenbekkers &
Vermeij, 2013)

TABEL 1: ONDERZOEKSINSTRUMENT

3.1 Onderzoekstype: Inventariserend ontwerponderzoek
Het eerste deel van het onderzoek naar de bijdrage van het dorpshuis aan de sociale cohesie in
Garmerwolde is getypeerd als een inventariserend onderzoek (tabel 1). Het tweede deel is getypeerd
als een ontwerponderzoek. Volgens Migchelbrink (2013) is een inventariserend onderzoek het
verkrijgen van informatie over een specifiek onderwerp, dat vanuit een ontstane behoefte aan
informatie of om een situatie te verhelderen is ontstaan. Het specifieke onderwerp is de sociale
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cohesie in Garmerwolde en de bijdrage die het dorpshuis daaraan levert. De ontstane behoefte is ten
eerste om succesfactoren en randvoorwaarden van de bijdrage van het dorpshuis aan de sociale
cohesie te leveren voor het draaiboek van de Katholieke hogeschool te Leuven voor nieuwe
dorpshuizen. Ten tweede om zicht te krijgen op een methode waarmee de sociale cohesie ingezet
kan worden om informele (zorg) netwerken op te zetten. Daarmee ontstaat ook de tweede
onderzoekstypering: ontwerponderzoek (Migchelbrink, 2013). Hiermee wordt gewerkt aan het tot
stand brengen van nieuwe werkwijzen, plannen van aanpak of activiteiten. Er wordt namelijk een
plan ontworpen waarin de sociale cohesie ingezet kan worden om informele (zorg) netwerken op te
zetten. Hierover meer in paragraaf 3.6.

3.2 Enquête
Sociale cohesie is geoperationaliseerd aan de hand van drie verschillende aspecten die in de tweede
kolom van Tabel 2 staan vermeld. In de derde kolom en vierde kolom staan respectievelijk de
dorpsvariabelen en de dorpshuisvariabelen. Met dit onderscheid wordt er aangesloten bij Dennis
Wrongs (1994) noot dat een analyse naar sociale cohesie op verschillende maatschappelijke niveaus
moet worden gedaan. Zodoende kan er antwoord gegeven op deelvragen 1, 2, 3 en 4. De variabelen
die bij het handelingsaspect staan, gaan over in hoeverre (groepen) mensen participeren en inzet
tonen in Garmerwolde. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen dorpsvariabelen en

Onderwerp
Sociale
cohesie
(Aalvanger &
De Boer,
2013)

Indicator
1. Handelingsaspect

Verschillende maatschappelijke niveaus (Wrong, 1994)
Dorpsvariabele
Dorpshuisvariabele
Sociale contacten met vrienden
Sociale contacten met vrienden familie
familie en buren in Garmerwolde
en buren in het dorpshuis

(Actief) lidmaatschap bij
verenigingen/clubs/organisaties/com
missies in Garmerwolde of
daarbuiten
Inzet en deelname voor een activiteit
in Garmerwolde
2. Belevingsaspect

3. Normatief aspect

Inzet voor activiteiten
Thuisgevoel in Garmerwolde
Contact met dorpsgenoten
Verantwoordelijkheid voor
Garmerwolde
Verbondenheid/saamhorigheid/betr
okkenheid
Diversiteit
Hulp bieden en ontvangen
Controle
Eenzaamheid
Dorpsactiviteiten
Aanbod (cultureel, sport etc.
Beslotenheid
Omgangsvormen
hulpbieden
Verplichtingen en rechten

(Actief) lidmaatschap bij
verenigingen/clubs/organisaties/comm
issies in het dorpshuis
Inzet en deelname voor een activiteit in
het dorpshuis
Aanwezigheid in het dorpshuis
Inzet voor activiteiten in het dorpshuis
Thuisgevoel in het dorpshuis
Sociale contacten in het dorpshuis
Verantwoordelijkheid voor het
dorpshuis
Verbondenheid/saamhorigheid/betrok
kenheid
Diversiteit
Activiteiten in het dorpshuis
Aanbod (cultureel, sport, etc.)
Hulpbieden aan hulpbehoevenden
Gebruik van de ruimten
Controle
Beslotenheid
Omgangsvormen
Hulpbieden aan hulpbehoevenden
Verplichtingen en rechten
TABEL 2: OPERATIONALISERING SOCIALE COHESIE
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dorpshuisvariabelen. Oftewel over in hoeverre deze participatie in het dorp en het dorpshuis
plaatsvindt -wat een deel van het antwoord geeft op deelvraag 4. Hier is zo concreet mogelijk naar
gevraagd doormiddel van gesloten feitenvragen. Deze vragen zijn te zien in deel 1 (vragen 8, 9, 10 en
11) deel 2, 3 en 4 in de enquête in bijlage 2. Het belevingsaspect gaat over hoe bewoners van
Garmerwolde de verschillende variabelen ervaren en wat hun mening over bijvoorbeeld de
betrokkenheid en saamhorigheid van diverse partijen is; dan wel in het dorp of door/in het
dorpshuis. Gezien dit over meningen ging zijn er gesloten opinievragen gebruikt met de volgende 5
antwoordcategorieën: helemaal eens, eens, neutraal, mee oneens en helemaal mee oneens. Deze
vragen zijn te zien in deel 5 van de enquête in bijlage 2. Het normatieve aspect gaat over
overeenkomstige normen en waarden die in Garmerwolde gelden op het gebied van sociale cohesie.
De vragen die hierover zijn meegenomen in de enquête vallen onder deel 5. Het instrument van
paragraaf 3.3 borduurt hier op voort.

Leefbaarheid
Sociale cohesie heeft een wisselwerking met leefbaarheid: Sociale cohesie duidt op hoe mensen hun
leefomgeving ervaren. Die ervaring heeft betrekking op ruimtelijke, sociale en economische
aspecten. Hiervoor zijn dezelfde indicatoren en variabelen gebruikt als bij het onderzoek van
Aalvanger en Boer over Nederwetten, namelijk: de mate van tevredenheid en belangrijkheid van de
verschillende variabelen die in Tabel 3 te zien zijn (Aalvanger & De Boer, 2013). Gezien er onder de
respondenten naar hun
Onderwerp
Indicator
Variabele
mening werd gevraag
Leefbaarheid
Tevredenheid (1) en belangrijkheid (2) van: Landschap en omgeving
zijn het gesloten
Rust en ruimte
Hoe Garmerwolde er uit ziet
opinievragen
Sociale leven
geworden met vijf
Dorpshuis
antwoordcategorieën
Vrienden en familie
die te zien zijn in deel 6
School
van de enquête in
Kerk
Speelplek kinderen
bijlage 2. Zodoende
Voorzieningen jongeren
kan er met de
Voorzieningen ouderen
resultaten hiervan
Openbaar vervoer
deels antwoord
TABEL 3: VARIABELEN LEEFBAARHEID
gegeven worden op deelvraag 3.

Achtergrondvariabelen
In Tabel 4 is te zien welke achtergrondvariabelen voor de
enquête zijn gebruikt. Deze zijn gebruikt om de
representativiteit van de respondenten te kunnen bepalen.
Hiermee kan de validiteit bepaald worden. De vragen over
deze variabelen zijn terug te vinden in deel 1 van de enquête
in bijlage 2.

Onderwerp

Achtergrondvariabelen

Achtergrond

Geslacht
Leeftijd
Huishoudsamenstelling
Woonduur
Dagelijkse bezigheid

Dorpstypen

Inkomen
Opleidingsniveau
TABEL 4: ACHTERGRONDVARIABELEN
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Operationalisering van WMO en participatie
Participatie binnen de context van de WMO is geoperationaliseerd aan de hand van de indicatoren
voor hulp bieden en hulp ontvangen. Dit kan beide: in de toekomst maar ook in het heden. In tabel 5
zijn de variabelen die bij de indicatoren behoren te zien. In de enquête (bijlage 2) staan de vragen die
over deze variabelen zijn gesteld onder deel 4. Hiervoor is gekozen omdat aan de hand van dit
onderwerp deels antwoord gegeven kan worden op deelvraag 1. Daarnaast is de informatie nodig
zodat er ontwerpend onderzocht kan worden hoe de sociale cohesie ingezet kan worden om
informele (zorg) netwerken tot stand te laten brengen. Hierover meer in paragraaf 3.6.
Onderwerp
Participatie en WMO

Indicator
Hulp bieden (heden en
toekomst)

Variabele
Huishoudelijke hulp
Boodschappen doen

Hulp ontvangen (heden
en toekomst)

Maaltijdbereiding
Klusjes in en rond de woning
Persoonlijke verzorging
Vervoer
Sociale interactie
Huishoudelijke hulp
Boodschappen doen
Maaltijdbereiding
Klusjes in en rond de woning
Persoonlijke verzorging
Vervoer
Sociale interactie

TABEL 5: OPERATIONALISERING PARTICIPATIE EN WMO

Verspreiding
Een internetlink en QR-code (afbeelding 1) van de enquête is digitaal verspreid onder een groot
aantal bewoners van Garmerwolde. Hiervoor heeft het bestuur van het dorpshuis haar besloten
Facebookgroep gebruikt en een e-mail onder haar leden verstuurd. Bij deze verspreiding is de ‘hoe’
en ‘waarom’ van het onderzoek uitgelegd. Deelname aan de enquête is
gevraagd via een artikel in de maandelijkse dorpskrant De Garmerwolder
en Thesinger Express, waarin de QR-code, internetlink en een uitleg over
de ‘hoe’ en ‘waarom’ van het onderzoek stonden. Een groep van tien
vrijwilligers heeft huis aan huis geflyerd in Garmerwolde. Op de flyer
stonden een internetlink, QR-code en een uitleg. De vrijwilligers hebben de
instructies gekregen om aan te bellen zodat ze zelf ook tekst en uitleg
AFBEELDING 1: QR-CODE
konden geven. Wanneer er niet open werd gedaan is de flyer in de
brievenbus gedaan. Zie bijlage 1 voor de flyer. Op deze manier zijn alle
Garmerwoldenaars bereikt. Er is bewust gekozen voor het verspreiden van de enquête via het
bestuur van het dorpshuis en de vrijwilligers, want er ontstond daardoor een gunfactor voor het
invullen van de enquête, gezien deze mensen bekend zijn in het dorp. Uiteindelijk is hierdoor de
respons van bijna 25% behaald. Ook is bewust ingezet op het digitaal invullen van de enquête, omdat
daarmee het analyseren vereenvoudigd wordt (gezien dit deels automatisch verloopt) en de kans op
correct ingevulde enquêtes groter is, omdat respondenten geen delen van de enquête konden
overslaan. Als mensen de digitale versie niet konden invullen, was er een schriftelijke enquête
beschikbaar.
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De respondenten
Hoogst
Respondenten
Leeftijd
Respondenten
De schriftelijke enquête is tien
voltooide
Jonger dan 18 jaar
2 (3%)
keer ingevuld waarvan er vier
opleiding
18
t/m
30
jaar
1 (1%)
bruikbaar zijn. Deze zijn bij de
Basisschool
1.6%
31 t/m 50 jaar
26 (25%)
digitale enquêtes gevoegd. De
LBO
0.8%
51 t/m 65 jaar
52 (51%)
Mavo/VMBO 9.6%
digitale enquête is (inclusief de
66 en ouder
21 (20%)
MBO
18.4%
schriftelijke) 102 keer onvolledig Gemiddelde
Havo/Mulo
12%
tot en met de laatste gesloten
Oudste
VWO (HBS,
1.6%
Jongste
vraag en 87 keer volledig
gymnasium)
TABEL 6: LEEFTIJDEN IN GARMERWOLDE
doorlopen. Dit betekent dat 102
HBO
34.4%
Universiteit
20.8%
enquêtes bruikbaar zijn. Volgens de cijfers van het CBS heeft
Anders
0.8%
Garmerwolde 415 inwoners (CBS, 2016). Dat betekent dat de enquête
TABEL 7: OPLEIDINGSNIVEAU IN
door 24,58 % van de inwoners van Garmerwolde is ingevuld. Dit is een
GARMERWOLDE
goede respons gezien het invullen vijftien tot dertig minuten duurde.
Woonduur
Respondenten
Vergelijkbare onderzoeken worden tussen de 20% en 25 % ingevuld
0 tot 5 jaar
13.6%
(Aalvanger & De Boer, 2013; Schnabel et al., 2008). In Tabel 6 zijn de
6 tot 15 jaar
24%
16
tot
30
28.8%
verschillende leeftijden van de respondenten te zien. De grootste groep
respondenten is tussen de 51 en 65 jaar oud. Onder de respondenten is jaar
31 jaar of
25.6%
59.2% vrouw en 40.8 % man. 50.4% van de respondenten woont samen
langer
zonder inwonende kinderen, 28.8% woont samen met inwonende
Levenslang
8%
TABEL 8: WOONDUUR IN JAREN IN
kinderen en 17.6% woont alleen. De hoogst voltooide opleiding is voor
GARMERWOLDE
34.4% respondenten op het HBO, zoals te zien is in tabel 7. In tabel 8
staat de woonduur aangegeven. De antwoorden op de enquête zijn niet te herleiden op de persoon:
daardoor is de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd.

3.3 Dorpsavond 1
Er is een dorpsavond georganiseerd waarin deels antwoord werd gegeven op deelvragen 3 en 4. De
nadruk lag op het normatieve- en belevingsaspect van sociale cohesie, zodat de verkregen resultaten
samen met de resultaten uit de enquête kon worden samengevoegd en er antwoord gegeven kan
worden op de derde deelvraag: hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in Garmerwolde? Er
waren 45 bewoners aanwezig, waarover meer te vinden is onder het kopje: ‘Verloop van de avond’.

Totstandkoming van drie thema’s.
Op basis van de literatuur en de resultaten uit de enquête zijn er vragen of stellingen geformuleerd
om van de respondenten te weten waarom zij iets vinden en hoe ze dat beleven. Een dia met daarop
een uit de literatuur verkregen citaat wordt opgevolgd door een aantal resultaten die doormiddel
van cirkeldiagrammen in beeld zijn gebracht. In bijlage 4 staan de gebruikte dia’s. Met het antwoord
dat de respondenten gezamenlijk hebben opgeschreven op de posters en plenair hebben
opgenoemd is het normatieve- en het belevingsaspect wat betreft de bijdrage van het dorpshuis aan
Garmerwolde bepaald. En met deze resultaten kon er antwoord worden gegeven op de deelvragen 3
en 4. De volgende thema’s kwamen aan bod:
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Thema 1: Wat doet het dorpshuis voor het dorp?
Dit eerste thema ging over de participatie van het dorpshuis in
Garmerwolde oftewel het handelingsaspect. De volgende vragen zijn
gebaseerd op informatie uit de literatuur en resultaten uit de enquête en
zijn geformuleerd om van de respondenten te horen waarom zij iets vinden:
A. Waarom heeft volgens jullie het dorpshuis een belangrijke functie
voor het sociale contact en de saamhorigheid in het dorp?
B. Wat zijn volgens jullie de kerntaken van het dorpshuis de leeuw?

Thema 2: Wat doen de dorpsbewoners voor het dorpshuis?
Het tweede thema gaat over de participatie van dorpsbewoners aan het
dorp via het dorpshuis.
A. Als je het dorpshuis belangrijk vindt, dan moet je ook iets voor het
dorpshuis doen.
B. Er moeten meer dorpsbewoners iets doen voor het dorpshuis.

AFBEELDING 2: INGEVULDE POSTER OVER THEMA
1 VRAAG B.

Thema 3: Veranderende functie dorpshuis: Richten op kwetsbare dorpsgenoten
(WMO)
Bij dit laatste thema was de focus meer gericht op de WMO en de participatiesamenleving.
A. Het dorpshuis heeft geen belangrijke functie in het ondersteunen van hulpbehoevenden.
B. Een echte Garmerwoldenaar biedt hulp aan een ander.

Verloop van de avond en respondenten
Er waren 45 Garmerwoldenaars aanwezig bij de avond. Dit komt neer op 10% van de bewoners van
Garmerwolde. Meer dan dit was niet bekend over de aanwezigen. Tijdens de eerste avond heeft één
onderzoeker de avond geleid. Deze werd ondersteund door een medeonderzoeker, een medewerker
van Vereniging Groninger Dorpen en een student-assistent (junior medewerker NoorderRuimte). De
avond bestond uit het bespreken van drie thema’s en elk thema had betrekking op- en kwam voort
uit de enquête. Er waren zeven tafels waaraan vijf tot zes mensen zaten; zij hadden per thema 15
minuten de tijd om gezamenlijk over een stelling of vraag te praten en hun uitkomst op te schrijven
op een poster van A1 formaat. Dit is terug te zien in de tijdsplanning in bijlage 3. Voor elk thema was
er weer een nieuwe poster. Per thema waren er twee vragen of stellingen, waarvan de tafels met
even nummers over de eerste stelling of vraag en de tafels met oneven nummers over de tweede
stelling of vraag een gesprek voerden. Hiervoor was gekozen omdat de groepen op die manier
genoeg tijd zou hebben om een stelling of vraag te bespreken en erover te noteren op een lege A1
poster. Vanwege de zeven groepen was er te weinig ondersteuning om bij elke tafel te zitten en mee
te schrijven. De informatie tijdens de gesprekken zijn dus enkel genoteerd wanneer iemand van de
ondersteuning bij de tafel aanwezig was en aan het meeschrijven was. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van het onderzoek minder geworden. Daarentegen is de volledige avond gefilmd
zodat de bewoners tijdens de plenaire terugkoppeling van elke avond goed verstaanbaar zijn en dat

Een zorgzaam dorpshuis

25

Wiebing, DA
Kingma, DR

datgene ook getranscribeerd en geanalyseerd kon
worden. Hier is van tevoren aan alle aanwezigen om
toestemming gevraagd. Om de ruis zoveel mogelijk te
reduceren zijn spelregels geformuleerd die te zien zijn
in bijlage 3. Er was genoeg tijd voor diepgang,
mensen dwaalden niet af omdat het te lang duurde
en het waren genoeg thema’s om het normatieve
aspect te belichten in het kader van het onderzoek.
Dit gaven de aanwezige respondenten aan. Ze bleven
de gehele tijd over de thema’s praten en dwaalden
niet af. Tevens vonden ze het niet te lang duren.

AFBEELDING 3: DISCUSSIE TIJDENS DORPSAVOND

Uitnodiging
De avond is twee weken na het sluiten van de enquête gehouden. Hiervoor is gekozen zodat de
aanwezige dorpsbewoners de enquête dan nog redelijk scherp in hun geheugen hadden. Het was ook
niet te dicht op de sluitingsdatum van de enquête zodat er ruimte was om de resultaten uit de
enquête als input voor de avond te gebruiken. De flyer voor het invullen van de enquête (bijlage 1)
was tevens gebruikt als uitnodiging voor de twee avonden. Mensen konden zich opgeven op een
aangegeven mailadres zodat werd bijgehouden hoeveel mensen aanwezig zouden zijn. Eveneens is
de besloten Facebookgroep van het dorpshuis, de dorpshuismail en het dorpsblad gebruikt om
mensen uit te nodigen voor de dorpsavonden. Er is voor deze manier gekozen zodat de uitnodiging
en het initiatief vanuit dorpsbewoners komt en de bereidheid om op één van de avonden te
verschijnen groter is dan voor twee onbekende onderzoekers. De avonden begonnen om 18.00 uur
met soep en brood en eindigden om 20.00 uur met een dorpsborrel. Tussendoor werd koffie en thee
geschonken. De catering is door vrijwilligers van het dorpshuis georganiseerd. Het budget hiervoor
kwam vanuit Vereniging Groninger Dorpen die middelen beschikbaar heeft gesteld vanwege de
samenwerking binnen het pilotproject ZorgSaam Dorp.

3.4 Documentanalyse
Handelingsaspect
Om de sociale cohesie in het dorp volledig te kunnen bepalen is er aan de hand van een analyse van
de beleidsdocumenten gekeken
Onderwerp
Indicator
Topic
naar de topics die te zien zijn in
Sociale cohesie (Aalvanger &
Handelingsaspect Gehuisveste verenigingen
tabel 9. Voor deze topics is
De Boer, 2013)
gekozen omdat daarmee de
Organisatiestructuur en
mate van participeren van het
geschiedenis
Missie en visie
dorpshuis in Garmerwolde kan
ledenaantal
worden bepaald, oftewel het
WMO-scan
handelingsaspect van sociale
TABEL 9: TOPICLIJST DOCUMENTANALYSE
cohesie. De gevonden data is
gekoppeld aan de handelingsaspecten die met de enquête en dorpsavonden in beeld zijn gebracht.

Een zorgzaam Dorpshuis

26

Wiebing, DA
Kingma, DR

Beleidsdocumenten
De beleidsdocumenten zijn opgevraagd bij de stichting die het dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde
beheert. In deze documenten is gezocht naar de verschillende topics die in de derde kolom van Tabel
9 staan.

3.5 Observaties en korte gesprekken
De verkregen informatie uit de enquête over het belevingsaspect en het normatief aspect van sociale
cohesie is aangevuld met observaties tijdens dorpsborrels en andere bijeenkomsten in Garmerwolde
en het dorpshuis. Tijdens de observaties zijn er ook korte gesprekken gevoerd met dorpsbewoners.
Op die manier ontstaat er samen met de methode van de dorpsavond een brede verdieping over de
twee aspecten. De onderwerpen van gesprek en waarop werd gelet bij de observaties komen
overeen met de dorps- en dorpshuisvariabelen die zijn gebruikt om de enquête te vormen. In Tabel
10 is dit te zien.
Onderwerp
Sociale cohesie

2. Belevingsaspect

3. Normatief aspect

Dorpstopic
Inzet voor activiteiten
Thuisgevoel in Garmerwolde
Contact met dorpsgenoten
Verantwoordelijkheid voor
Garmerwolde
Verbondenheid/saamhorigheid/b
etrokkenheid
Diversiteit
Hulp bieden en ontvangen
Controle
Eenzaamheid
Dorpsactiviteiten
Aanbod (cultureel, sport etc.
Beslotenheid
Omgangsvormen
Hulpbieden
Verplichtingen en rechten

Dorpshuistopic
Inzet voor activiteiten in het
dorpshuis
Thuisgevoel in het dorpshuis
Sociale contacten in het dorpshuis
Verantwoordelijkheid voor het
dorpshuis
Verbondenheid/saamhorigheid/betr
okkenheid
Diversiteit
Activiteiten in het dorpshuis
Aanbod (cultureel, sport, etc.)
Hulpbieden aan hulpbehoevenden
Gebruik van de ruimten
Controle
Beslotenheid
Omgangsvormen
Hulpbieden aan hulpbehoevenden
Verplichtingen en rechten

TABEL 10: TOPICLIJSTEN VOOR OBSERVATIE EN KORTE GESPREKKEN

Activiteiten en respondenten
Er zijn verschillende activiteiten geobserveerd. Voor deze activiteiten is gekozen omdat dit nodig was
om inzicht te verkrijgen voor de eerste en tweede dorpsavond en antwoord te krijgen op de
deelvragen 3 en 4. En hier is ook voor gekozen vanwege de samenwerking binnen de werkgroep
ZorgSaam Dorp. Hierover is bij de paragraaf Dorpsavond 2 meer informatie te vinden. De observaties
zijn:







Een algemene ledenvergadering van dorpsbelangen
Twee dorpsborrels
Vergaderingen van de werkgroep ZorgSaam Dorp
Vergaderingen van het Dorpshuis
Georganiseerde avond van dorpsbelangen
Flyeren van uitnodigingen voor de dorpsavonden

Tijdens deze activiteiten zijn er met verschillende mensen gesproken. Dit zijn:
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Actieve vrijwilligers van het Dorpshuis
Voorzitter en lid van het bestuur van dorpsbelangen
Vrijwilligers van andere commissies in Garmerwolde
Wethouder van de Gemeente Ten Boer
Leden van de werkgroep ZorgSaam Dorp
Bewoners van Garmerwolde

Voor deze groep mensen is niet bewust gekozen. Deze mensen werden spontaan gesproken tijdens
de verschillende observaties.

3.6 Dorpsavond 2: Ontwerponderzoek
Als laatste deelmethode is er van een ontwerpende variant gebruik gemaakt. Een tweede
dorpsavond is georganiseerd waarin gekeken is naar hoe de sociale cohesie in Garmerwolde ingezet
kan worden om de participatie in de vorm van dorpsinitiatieven te versterken. Dit in licht van de
WMO en hoe de sociaal werker het netwerk in een dorp kan versterken. En bovenal om antwoord te
krijgen op de laatste deelvraag: Op welk vlak kan de sociale cohesie bijdragen aan participatie in de
vorm dorpsinitiatieven en welke rol kan het dorpshuis daarin spelen?

Uitnodiging
Voor de uitnodiging is op dezelfde manier gewerkt als bij dorpsavond 1. De avond is een week later
dan de eerste avond georganiseerd. Hierdoor stonden de onderwerpen van gesprek van de eerste
avond nog op scherp en kon iedereen in dezelfde flow als op de eerste avond weer aan de slag.

Voorbereiding
Alle informatie en resultaten die doormiddel van de andere instrumenten verkregen zijn, hebben
gefungeerd als inhoud voor deze dorpsavond. De volgende stappen zijn ondernomen om de inhoud
van de avond te bepalen.

Enquête
In het laatste onderdeel van de enquête was
een drietal openvragen opgenomen, waarin
gevraagd werd naar ideeën of initiatieven
voor Garmerwolde en voor het dorpshuis. De
ideeën en initiatieven zijn gecategoriseerd in
de volgende vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Het dorpshuis is van ons allemaal!
ZorgSaam Dorpshuis
Wonen in Garmerwolde
ZorgSaam Dorp

Van elke categorie is een poster gemaakt
AFBEELDING 4: POSTERS MET IDEEËN
waarop de ideeën die uit enquête naar voren
kwamen, weergegeven. De vier posters zijn voor aanvang van de eerste dorpsavond opgehangen
zodat de aanwezigen van de avond bij binnenkomst hier naar konden kijken. Dit zorgt ervoor dat
mensen hun eigen ideeën terug zien, en dat anderen wellicht weer affiniteit kregen met de ideeën.
Tijdens de introductie van de eerste dorpsavond is er uitgelegd dat mensen na afloop van de avond
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een sticker konden plakken bij een idee dat hen aanspreekt. Aan de hand van de stickers is er
bepaald welke ideeën onder de aanwezigen veel draagvlak zouden kunnen hebben. Tijdens de eerste
avond zijn er ook nieuwe ideeën opgenoemd. Deze zijn toegevoegd aan de ideeën die al op de
posters stonden. Zodoende zijn er nieuwe lijsten gemaakt die tijdens de tweede dorpsavond op 8
ideeëntafels kwamen te liggen. Elk onderwerp werd op 2 tafels besproken. In de bijlagen is het
tijdspad van de avond opgenomen.

Verloop van de avond
De avond begon eveneens met een gezamenlijke maaltijd van soep en brood. Tijdens het eten werd
een korte sfeerimpressie getoond van de afgelopen avond. Het inhoudelijke deel bestond uit drie
onderdelen: shoppen, dromen en creëren.

Shoppen
Dit onderdeel bestond uit de instructies
die te zien zijn in afbeelding 5. Deze
afbeelding werd tijdens de avond getoond.
Aan de hand van deze instructie gingen de
respondenten zitten bij een ideeëntafel
dat dicht bij hun interesse of hobby past,
en ze gingen hierover met elkaar in
gesprek. Aan elke tafel zat
uiteindelijk een 6-tal respondenten.

AFBEELDING 5: SHOPPEN

Dromen
Dit onderdeel bestond eerst uit het
bedenken van het mooiste idee, waarna
gekozen werd voor een haalbare ideeën
zodat uiteindelijk één idee
geconcretiseerd kon worden. Het
concretiseren was nodig zodat het idee
niet enkel op papier een goed idee lijkt,
maar ook in het echt. Op deze manier
was het idee door de tafel zelf bedacht
en staan de mensen er samen achter. Het
laatste onderdeel gaat hier verder mee door.

AFBEELDING 6: INSTRUCTIES DROMEN

Creëren
Bij dit laatste onderdeel zijn de ideeën van
de verschillende tafels uitgewerkt op A3
vellen. Hierop kwamen de naam van het
idee en de gemaakte afspraken te staan.
De tafel ging samen aan de slag met het
idee dat ze zelf hebben bedacht. Tijdens
het presenteren was er ruimte voor
feedback van anderen en konden er tips
AFBEELDING 7: INSTRUCTIES CREËREN
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gegeven worden. Tijdens dit onderdeel zijn er hulplijnen ingeschakeld (zie bijlage).

3.7 Analyseplan
In deze paragraaf staat hoe de verkregen informatie is bewerkt, verwerkt en geanalyseerd om tot
een antwoord te komen van de hoofdvraag en deelvragen. Ook wordt beschreven hoe het plan past
Resultaten

Verkregen uit

Antwoord op deelvragen:

Participatie en inzet in
Garmerwolde

Enquête: deel 1, 2, 3 en 4.
documentanalyse

1. Hoe dragen bewoners bij aan de sociale cohesie
in Garmerwolde?
2. Wat draagt nog meer bij aan de sociale cohesie
in Garmerwolde?
4. Welke van deze bijdragen worden
georganiseerd in, door of met het dorpshuis en
hoe beleven de bewoners dit?

Belevingen van de
dorpsbewoners over
Garmerwolde en het dorpshuis

1. enquête: deel 5
2. dorpsavond 1
3. dorpsavond 2
4. observaties en korte
gesprekken

3. Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in
Garmerwolde?
4. Welke van deze bijdragen worden
georganiseerd in, door of met het dorpshuis en
hoe beleven de bewoners dit?

Normen die gelden in
Garmerwolde

1. enquête: deel 5
2. dorpsavond 1
3. dorpsavond 2
4. observaties en korte
gesprekken

3. Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in
Garmerwolde?
4. Welke van deze bijdragen worden
georganiseerd in, door of met het dorpshuis en
hoe beleven de bewoners dit?

leefbaarheid

1. Enquête: deel 6
2. dorpsavond 2

3. Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in
Garmerwolde?
4. Welke van deze bijdragen worden
georganiseerd in, door of met het dorpshuis en
hoe beleven de bewoners dit?

Participatie en WMO in
Garmerwolde

1. Enquête: deel 4
2. dorpsavond 1
3. dorpsavond 2

5. Op welk vlak kan de sociale cohesie bijdragen
aan participatie in de vorm dorpsinitiatieven en
welke rol kan het dorpshuis daarin spelen?
Tabel 11: Deelvragen in relatie met resultaten

bij het type onderzoek en het onderzoeksinstrument. Bij het analyseren van de gegevens uit de
enquête is het programma Enalyzer gebruikt. Wanneer respondenten hun ingevulde enquête
terugstuurden, is met het programma een overzicht gemaakt met tabellen en antwoordgroepen
weergegeven in procenten. Ook kan met behulp van het programma verbanden gelegd worden
tussen bijvoorbeeld leeftijdsgroepen en behoefte aan ontmoetingen. In bovenstaande tabel is te zien
welke resultaten waar uit zijn verkregen en op welke deelvragen ze antwoord geven.

Participatie en inzet in Garmerwolde
De resultaten die hiertoe behoren zijn verkregen uit de enquête (deel 1, 2, 3 en 4) en de
documentanalyse. Deze resultaten komen overeen met het handelingsaspect van sociale cohesie en
geeft om die reden ook antwoord op de deelvragen 1, 2 en 4. In het resultatenhoofdstuk is
opgenomen:
1. De duur van de sociale contacten in correlatie met waar de sociale contacten voornamelijk
plaatsvinden in Garmerwolde;
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2. Verenigingen en (actief) lidmaatschap van de respondenten aangevuld met de verkregen
informatie uit de documentanalyse in correlatie met drie verschillende leeftijdsgroepen
namelijk, 31 t/m 50 jaar, 51 t/m 65 jaar en 66 jaar en ouder;
3. Inzet en deelname aan activiteiten.
Bij het analyseren van deze drie onderdelen is ook de specifieke bijdrage van het dorpshuis
meegenomen.

Belevingen van de dorpsbewoners over Garmerwolde en het dorpshuis &
normen die gelden in Garmerwolde
De resultaten die hierbij horen zijn verkregen uit deel 5 van de enquête, de twee dorpsavonden en
korte gesprekken en observaties. De resultaten die hieruit zijn verkregen zijn gezamenlijk
geanalyseerd, samengevoegd en geven antwoord op de deelvragen 3 en 4 en behoren tot het
belevingsaspect en het normatieve aspect van sociale cohesie in Garmerwolde. Dit zijn correlaties
tussen enerzijds stellingen over het dorp Garmerwolde en het dorpshuis over de variabelen die te
zien zijn in tabel 2 en anderzijds citaten van respondenten die te maken hebben met de topics van
tabel 10 van de korte observaties en gesprekken. Aantekeningen van observaties en korte
gesprekken die binnen het dorp plaatsvonden zijn bij elkaar gezocht en in een bestand
samengevoegd. De verzamelde informatie is geanalyseerd door opnieuw de topiclijsten die voor de
methode zijn voorbereid, in te zetten voor het labelen van de onbewerkte tekst. Dit alles is weer
verder onderbouwd met resultaten die verkregen zijn uit de dorpsavonden. De gegevens van de
dorpsavonden bestaan uit zowel opgeschreven ideeën als ook uit en een beeld- en geluidsopname.
De opname laat een samenvatting zien die de vertegenwoordiger van een groep terugkoppelt naar
aanleiding van de discussie die plaats vond over de gegeven stellingen. Een voorbeeld is dat
onderliggende gezamenlijke belevingen naar voren kwamen en genoteerd werden op een groot vel
papier. Voor het analyseren van gegevens van de dorpsavond is, net zoals bij het analyseren van de
korte gesprekken en observaties, gebruik gemaakt van de topiclijst van tabel 10.

Leefbaarheid
Resultaten uit deel 6 van de enquête zijn met elkaar in correlatie gebracht. Dit is de correlatie tussen
enerzijds de tevredenheid van respondenten over leefbaarheidsaspecten en anderzijds hoe
belangrijk ze de leefbaarheidsaspecten vinden. Dit alles is onderbouwd met analyses van dorpsavond
2. De variabelen van tabel 3 zijn gebruikt als labels waarmee de transcripten van de opnames van de
tweede dorpsavond zijn bekeken. Zodoende konden uitspraken aan resultaten uit de enquête
gekoppeld worden. Op die manier geven de gezamenlijke resultaten een antwoord op de derde en
vierde deelvraag.

Participatie en WMO in Garmerwolde
Met de resultaten verkregen uit deel 4 van de enquête en de resultaten van beide dorpsavonden is
een gezamenlijk antwoord gecreëerd op deelvraag 5: Op welk vlak kan de sociale cohesie bijdragen
aan participatie in de vorm dorpsinitiatieven en welke rol kan het dorpshuis daarin spelen? In
paragraaf 3.6 wordt een werkend ontwerp omschreven waarmee het dorpshuis samen met
bewoners initiatieven kunnen opstarten. Uiteindelijk hebben de aanwezigen van de tweede
dorpsavond verschillende ontwerpen van dorpsinitiatieven gemaakt die door hen zelf tot uitvoering
wordt gebracht.
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4. Resultaten
In het resultatenhoofdstuk is aandacht besteed aan de beantwoording van de verschillende
deelvragen. De paragrafen zijn ingedeeld aan de hand van de onderwerpen die in tabel 1 van het
methodehoofdstuk te vinden zijn. Per paragraaf zijn de verschillende methoden genoemd en
uitgewerkt tot zichtbare en herleidbare resultaten. De afsluitende paragraaf geeft een aanzet voor de
aanbevelingen en speelt in op het inzetbaar maken van de sociale cohesie in Garmerwolde voor
dorpsinitiatieven.

4.1 Participatie en inzet in Garmerwolde
In deze paragraaf is geschreven over de manier waarop er in Garmerwolde wordt gehandeld en
brengt het handelingsaspect van de sociale cohesie in beeld. Met deze resultaten kan dan antwoord
gegeven worden op de eerste, tweede, derde en vierde deelvraag.

Sociale contacten in het dorp
In de enquête is
gevraagd aan de
respondenten hoe hun
contact met
dorpsgenoten eruitziet.
Het hebben van sociale
contacten is namelijk
een onderdeel waaruit
blijkt dat bewoners
bijdragen aan de sociale
cohesie in Garmerwolde
wat als deelvraag in het
rapport wordt genoemd.
Uit figuur 1 blijkt dat de
meeste mensen elkaar dagelijks begroeten en
dagelijks of wekelijks een praatje maken. Zo’n 90%
van de respondenten onderneemt wel één keer per
jaar iets samen met dorpsgenoten, de helft tot twee
derde van de respondenten maandelijks. In relatie
tot het dorpshuis is te zien dat in veel gevallen ook
contacten buitenshuis plaats vinden of in het
dorpshuis. In tabel 12 is dat helder weergegeven.
Dat contacten in het dorpshuis
Lid
plaatsvinden, komt mede doordat
54% van de respondenten lid zijn van Binnen het dorp
een vereniging die in het dorpshuis is, Buiten het dorp
of binnen of buiten Garmerwolde
In het dorpshuis
gevestigd is. In tabel 13 is zichtbaar
dat best een grote groep die lid is van Totaal
een vereniging in het dorpshuis
bijeenkomt. Uit de documentanalyse
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FIGUUR 1: DUUR VAN SOCIALE CONTACTEN PER SOORT
Antwoorden

Respondenten

Thuis of bij iemand anders

68,07%

Buiten op straat

93,28%

In het dorpshuis De Leeuw

58,82%

In de kerk

15,97%

Op het sportveld

21,01%

In of bij de school

17,65%

Ik ontmoet (bijna) nooit inwoners

1,68%

Elders, namelijk:

20,17%

TABEL 12: WAAR ONTMOETEN DORPSGENOTEN ELKAAR
31 t/m 50 jaar

51 t/m 65 jaar

66 en ouder

totaal

72%

72%

71%

70%

55%

53%

57%

55%

34%

39%

33%

36%

54%

55%

54%

54%

TABEL13: LIDMAATSCHAP VERENGINGEN
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kan opgemaakt worden dat in Garmerwolde 26 verenigingen en/of commissies gevestigd zijn. Vijftien
verenigingen, een aanzienlijk deel, maakt structureel gebruik van één van de twee zalen van het
dorpshuis. Twee verenigingen maken incidenteel gebruik van het dorpshuis. In tabel 11 is tevens te
zien dat hoe specifieker het contact is hoe minder de respondenten het contact per maand
onderhoudt. Zo organiseert 42,9% van de respondenten nooit een activiteit in het dorp. Maar
daartegenover staat een groep van 57,1% die ten minste een keer per jaar wel iets organiseert in het
dorp. Betreft het deelnemen aan een activiteit in het dorpshuis is het 79% van de respondenten die
aangeeft dit jaarlijks te doen.

Inzet en deelname aan activiteit
Dit kopje toont de hoeveelheid inzet onder Garmerwoldenaars aan en geeft antwoord op de
deelvragen: ‘Hoe dragen bewoners bij aan sociale cohesie in het dorp en welke bijdragen worden
georganiseerd in, door of met het dorpshuis?’ Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak ze zich
inzetten voor een activiteit in Garmerwolde. Figuur 2 illustreert dat ongeveer 75% van de
4,55%

6,36%

Nooit
24,55%

Een paar keer per kwartaal/jaar
16,36%
1 of 2 keer per maand
3 tot 5 keer per maand

48,18%

6 keer of vaker per maand

FIGUUR 2: HOE VAAK ZETTEN GARMERWOLDENAAR ZICH IN VOOR EEN ACTIVITEIT IN PERCENTAGES

respondenten aangeeft dat zij zich inzetten, waarvan iets meer dan 25% zich maandelijks inzet voor
activiteiten in Garmerwolde. Eveneens is gekeken of mensen zich nog meer willen inzetten, dit sluit
aan bij de deelvraag wat het dorpshuis kan bijdragen aan de participatiemaatschappij. Figuren 3 en 4

Inzet voor het dorpshuis
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FIGUUR 3: BEREIDHEID IETS TE WILLEN DOEN VOOR GARMERWOLDE BINNEN DE

FIGUUR 4: BEREIDHEID IETS TE WILLEN DOEN VOOR HET DORPSHUIS BINNEN DE
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laten zien dat mensen bereid zijn zich voor Garmerwolde in te zetten, ook als ze zich al inzetten. De
mensen die zich al inzetten zijn echter meer bereid zich ook voor het dorpshuis in te zetten dan
mensen die zich minder vaak of nooit inzetten. Dertien van de achttien respondenten gaven aan mee
te willen helpen m.b.t. initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Specifieker gaven drie
respondenten aan zich in te willen zetten voor ouderen en één respondent gaf aan huishoudelijke
apparaten te willen repareren.

4.2 Beleving van de dorpsbewoners over Garmerwolde
Deze paragraaf gaat over de eigen beleving van inzet, participatie en saamhorigheidsgevoel
(belevingsaspect) en geeft antwoord op de deelvragen: ‘Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie
in Garmerwolde?’ en ‘Welke van de bijdragen worden georganiseerd in, door of met het dorpshuis
en hoe beleven de bewoners dit?’

Beleving over de
participatie in
Garmerwolde

Stellingen over het dorp Garmerwolde
In Garmerwolde kunnen we samen veel voor elkaar
krijgen
Er zijn altijd genoeg vrijwilligers te vinden voor het
organiseren van een activiteit
Mensen met nieuwe ideeën voor Garmerwolde
krijgen alle ruimte

(helemaal)
Eens
83,1%

(helemaal)
Niet eens
5.1%

46,6%

11.9%

Uit de verschillende observaties
57,7%
5%
en enquête komt een consistent
TABEL 17: STELLINGEN
beeld naar voren dat
respondenten ervaren dat gezamenlijke inzet en participatie in het dorp aanwezig is. Om te beginnen
geeft 83,1% (tabel 17) van de respondenten aan dat ze het meer dan eens zijn dat de bewoners in
Garmerwolde samen veel voor elkaar krijgen. Daarnaast geeft 46,6% van de respondenten aan dat ze
het meer dan eens zijn dat er genoeg vrijwilligers te
10,26%
vinden zijn voor het organiseren van een activiteit. Een
grote groep respondenten (57,7%) geeft aan dat er in
ieder geval ruimte is voor nieuwe ideeën voor
Garmerwolde (tabel 17). Dit blijkt ook uit de observaties
50,00%
die gedaan zijn tijdens dorpsborrels en avonden van
39,74%
dorpsbelangen waarover gesproken wordt om met
bewoners te kijken naar nieuwe mogelijkheden van
communiceren tussen commissies.
Ik doe al genoeg voor het
Wanneer er niet voldoende vrijwilligers te vinden zijn
dorpshuis
Ik doe elders in het dorp al
dan blijkt dit omdat de respondenten aangeven al veel
genoeg
Ik heb geen behoefte om iets te
drukte te ervaren, bijvoorbeeld in de privésfeer. Figuur 5
doen voor het dorpshuis
geeft een duidelijk beeld hiervan. Een enkeling geeft
FIGUUR 5: DE REDEN DAT RESPONDENTEN NIET MEER WILLEN DOEN
tijdens het flyeren aan zich niet verbonden te voelen
VOOR HET DORPSHUIS
met de activiteiten die in het dorpshuis worden
georganiseerd. Ook is het opvallend dat de groep die veel tijd steekt in nieuwe ideeën voor het dorp
vaak dezelfde groep bewoners zijn, vertelden bewoners tijdens de tweede dorpsavond. Men zou
graag zien dat, onder andere bij activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden, mensen elkaar meer
betrekken.

Saamhorigheidsgevoel in Garmerwolde
Onder dit kopje wordt het saamhorigheidsgevoel als onderdeel van het belevingsaspect van sociale
cohesie in Garmerwolde en de bijdrage van het dorpshuis hieraan in beeld gebracht. Hiermee wordt
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antwoord gegeven op de deelvraag op welke manier het dorpshuis bijdraagt aan het belevingsaspect
van sociale cohesie in Garmerwolde. Deze resultaten zijn samengevoegd met resultaten verkregen
uit de dorpsavonden. Saamhorigheid is aanwezig in Garmerwolde, dit is te lezen in figuur 6 waar een
Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

29,00%

De betrokkenheid van dorpsgenoten in Garmerwolde is groot

54,00%

19,00%

Ik vind saamhorigheid binnen het dorp belangrijk

57,00%

25,00%

39,00%

Ik voel me een echte Garmerwoldenaar

30,00%

25,00%

Ik woon in een gezellig dorp met veel saamhorigheid

8,00%

In Garmerwolde gaat men op een prettige manier met…

5,00%

Ik voel me thuis/welkom in Garmerwolde
0%

25,00%

52,00%

25,00%

58,00%

18,00%

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in…

18,00%

45,00%

18,00%
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10,00%

31,00%

44,00%

37,00%

34,00%
20%

58,00%
40%

60%

80%

100%

FIGUUR 6: BELEVINGSVARIABELEN

grote groep respondenten vindt dat er veel saamhorigheid is. Dit geldt ook voor het thuis/welkom
voelen in Garmerwolde. In het dorpshuis is dit zichtbaar door de grote opkomst van 45 mensen bij de
twee dorpsavonden en de openlijke gesprekken die plaatsvonden over verschillende stellingen, de
dorpsborrels en andere activiteiten die daar plaatsvinden. Dit is bevestigd met de resultaten uit de
enquête waarin 41% van de respondenten
aangeeft zich medeverantwoordelijk te
voelen voor het dorpshuis, een groter
aantal geeft dit aan betreffende het gehele
dorp (anderen voelen zich meer betrokken
bij de kerk of de voetbalclub). Andere
belevingen over saamhorigheid worden
zichtbaar met het thema eenzaamheid. In
de enquête vindt 3% van de respondenten
dat dorpsgenoten in Garmerwolde worden
buitengesloten. 2% van deze groep geeft
Afbeelding 8: kerstdiner 2014 in Garmerwolde
aan eenzaamheid te ervaren. Landelijk ligt dit
percentage iets hoger, namelijk op 4%(CBS, 2015). Het verschil is waarschijnlijk te verwaarlozen,
desalniettemin geven veel dorpsbewoners op de dorpsavonden aan dat ze denken dat er toch een
grote groep senioren in Garmerwolde zich eenzaam voelt. Een concreet initiatief om saamhorigheid
te creëren wordt onder de inwoners van Garmerwolde gedaan door nieuwe dorpsgenoten welkom
te heten. Dit blijkt uit korte gesprekken en observaties. Hiermee is gehoor gegeven aan de vraag wat
het dorpshuis kan bijdragen aan de participatiesamenleving.

Specifieke belevingen over het dorpshuis
Niet iedereen bemoeit zich met het dorpshuis, maar er kan gezegd worden dat het dorpshuis een
belangrijke sociale functie heeft, 75% van de respondenten vindt dit. Dit is te zien in figuur 7 waar
ook andere uitspraken over het dorpshuis zijn weergegeven. Wat opvalt, is dat een grote groep van
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Helemaal mee oneens

Mee oneens

De voorzieningen die het dorpshuis biedt zijn passend
voor Garmerwolde
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FIGUUR 7: BELEVINGEN OVER HET DORPSHUIS

de betrokkenen een oudere doelgroep van veertig plussers betreft. Dit geeft wederom meer inzicht
in op welke manier het dorpshuis bijdraagt aan de sociale cohesie in Garmerwolde. Op de
dorpsavonden wordt het beeld van het dorpshuis met haar sociale functie bevestigd: ‘Het dorpshuis
is een ontmoetingsplek waar men elkaar kent’. Een andere groep mensen duidt dit tijdens de
dorpsavond aan dat het dorpshuis een plek biedt voor mensen om samen te komen. Het blijkt dat
voor iedere georganiseerde activiteit een andere doelgroep gebruik maakt van de voorziening in het
dorpshuis De Leeuw. In de eerste gespreksronde kwam naar voren dat tot de kerntaken van het
dorpshuis behoort dat het de status van het dorp verhoogd en om die reden bijdraagt aan de
leefbaarheid van Garmerwolde. Het dorpshuis is volgens de respondenten het gezicht van het dorp.
Ondanks dat vindt een groep aanwezige respondenten dat het dorpshuis als centrale
ontmoetingsplek nog beter uit de verf kan komen. Een soortgelijk resultaat geeft de enquête waarin
33% van de respondenten vindt dat ze ergens anders heen kunnen wanneer het dorpshuis er niet is.
Om tegemoet te komen aan een antwoord op de vraag over hoe het dorpshuis kan bijdragen aan de
participatiesamenleving, bleek dat dorpsbewoners een inloopmiddag willen organiseren waarbij het
dorpshuis als woonkamer van Garmerwolde fungeert.

4.3 Normen die gelden in Garmerwolde
Onder dit kopje wordt antwoord gegeven op de derde en vierde deelvraag. Heersende normen en
waarden zijn daarin een belangrijke factor voor de sociale cohesie. Het normatieve aspect gaat over
overeenkomstige normen en waarden die in Garmerwolde gelden op het gebied van sociale cohesie.
Op de eerste dorpsavond is gevraagd naar wat de respondenten belangrijke normen en waarden
vonden. Een paar vragen in de enquête besteden ook aandacht aan het normatieve aspect van
sociale cohesie.
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Eenstemmigheid over omgangsvormen:
grenzen aan inzet voor het dorpshuis
Tijdens de georganiseerde dorpsavond kwam naar
voren dat de behoefte van bewoners voorop staat.
‘Daarbij kun je rekening houden met de ene partij die
iets anders wil organiseren of andere dingen nodig heeft
dan een andere partij.’ Dit werd na afloop van een
tafelgesprek als samenvatting gegeven door één van de
dorpsbewoners. Respondenten die gevraagd zijn op de
dorpsavond waren het met elkaar eens: ‘Niks moet!’
AFBEELDING 9: POSTER
‘Garmerwolders willen, mogen en kunnen graag’ werd gezegd
door één van de groepsvertegenwoordigers. De bereidheid om iets te organiseren om saamhorigheid
te bevorderen is dan ook groot, maar wel op vrijwillige basis. Vrijheid en ruimte voor het individu is
aanwezig doordat waarde gehecht wordt aan de eigen behoeften geven bewoners aan. Aansluitend
op boven genoemde omgangsvormen, heerst een duidelijke ongeschreven regel dat de
verhoudingen in ondernomen acties gelijk moeten blijven. Dit is wat een respondent hierover zegt:
‘Er zijn meer leuke dingen in het leven dan het dorpshuis onderhouden’. Kortom, er moet genoeg
ruimte en tijd zijn, daar zijn dorpsgenoten het met elkaar eens. Uitspraken als: ‘De
verantwoordelijkheid voor het dorpshuis als gezicht voor het dorp moet niet te groot worden, maar
is voor kleinere zaken een belangrijke voorziening in Garmerwolde’ geven de toegekende rol voor het
dorpshuis aan. De aanwezigen op de dorpsavond geven ook terug dat het bieden van ruimte voor
activiteiten in het dorpshuis de sociale cohesie bevordert. Daarbij bleek het ook dat het dorpshuis
toegankelijk is voor alle leeftijdsgroepen.

Oog voor het netwerk
Een belangrijke waarde die respondenten op de dorpsavond noemde is: ‘Als je elkaar kent, help je
elkaar sneller. Het dorpshuis is een plek waar je elkaar kan leren kennen’. Dit is een citaat
weergegeven op één van de posters die op de avond op tafel lagen. De ervaren sociale cohesie in het
dorp zorgt ervoor dat medeleven aanwezig is, vinden respondenten. Aansluitend hierop vindt 75%
van de respondenten dat dorpsgenoten voor elkaar klaar staan, dat is meer dan dat respondenten
zich gesteund voelen door hun partner of familieleden (dit vindt 50%). Ondanks oog voor een
netwerk blijft professionele hulp een belangrijke factor, zo blijkt uit een groepsgesprek. De norm die
daarbij naar voren kwam was: ‘We leven met iedereen mee in Garmerwolde, je mag best af en toe
iemand helpen die je kent, maar wel tot een bepaalde mate’.
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4.4 Leefbaarheid
Onder de respondenten is aan de hand van
vragen over sociale en ruimtelijke aspecten,
gepeild hoe ze de leefbaarheid van
Garmerwolde ervaren. Omdat leefbaarheid
samengaat met sociale cohesie wordt gehoor
gegeven aan dat, naast de geldende normen,
een sterke leefbaarheid geldt als een bijdrage
aan de sociale cohesie in Garmerwolde.
Zodoende geven deze resultaten antwoord
op de derde en vierde deelvraag. Uit de
antwoorden in de enquête blijkt dat bijna alle
respondenten de leefbaarheidsaspecten als
AFBEELDING 10 : EEN PLAN VOOR HET DORPSHUIS
belangrijk of zelfs zeer belangrijk ervaren. Het
valt op dat dit bij de kerk in de minderheid is, en 19% van de respondenten ervaart de kerk als
onbelangrijk of zeer onbelangrijk. Tijdens observaties maar ook tijdens de tweede dorpsavond werd
meerdere keren aangekaart dat de kerk een ander deel van de Garmerwoldenaars weet te bereiken.
De uitdaging is te zien aan dat vrijwilligers in beiden gebouwen een koffieochtend willen organiseren.
Ze willen hiermee niet in elkaars vaarwater terecht komen. Om dit te voorkomen wordt meegedacht
over ideeën die wellicht meer bij de kerk dan wel bij het dorpshuis passen. De respondenten die op
de dorpsavonden aanwezig waren leken het er voor het grootste gedeelte over eens te zijn dat een
goede samenwerking vanuit het dorpshuis plaats kan vinden met andere initiatieven in het dorp.
Daarin vinden respondenten in de verschillende gespreksgroepen dat het dorpshuis als functie heeft
om te faciliteren en te ondersteunen in de initiatieven die bedacht worden.

4.5 Participatie en WMO in Garmerwolde
De heersende normen en waarden
met betrekking tot het dorp en het
dorpshuis in paragraaf 4.3 komen
overeen met de aandacht die er is
voor een toekomstbestendig
dorpshuis. Dit onderdeel is anders
benaderd dan de beschrijving van
eerdere paragrafen, mede omdat
gekeken is naar de toekomst en niet
naar de huidige situatie. Daarbij wordt
een deel van de documentanalyse
toegevoegd om te laten zien op welke
manier Garmerwolde meegaat in de
huidige tijd met aandacht voor het
AFBEELDING 11: PRATEN OVER PARTICIPATIE
dorpshuis en geeft dit een aanzet voor
de aanbevelingen. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de vijfde deelvraag; Op welk vlak
kan de sociale cohesie bijdragen aan participatie in de vorm dorpsinitiatieven en welke rol kan het
dorpshuis daarin spelen? Hierover wordt gesproken en nagedacht door dorpsbewoners op een
tweede georganiseerde dorpsavond. Het ontwerp dat gegeven wordt in paragraaf 3.7 is leidend
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geweest in het antwoord geven op de deelvraag. Alvorens dit gebeurt, zal er informatie worden
verstrekt over in hoeverre Garmerwoldenaars anderen willen helpen.

Hulp aan hulpbehoevenden
Aan de hand van een aantal variabelen
(huishoudelijke hulp, boodschappen doen,
3,00% 0,00%
Helemaal mee
maaltijdbereiding, klusjes in en rond de
oneens
woning, persoonlijke verzorging, vervoer
Mee oneens
16,00%
en sociale interactie) is gevraagd naar de
25,00%
tevredenheid die respondenten ervaren bij
Neutraal
het bieden of ontvangen van hulp. Hier
blijkt voor het bieden van hulp dat
Mee eens
respondenten voor een groot deel
56,00%
tevreden zijn over de hulp die zij zelf
Helemaal mee
eens
bieden. Dit gaat om een variatie van cijfers
per variabele tussen de 18,4% en 61,2%
van de respondenten die aangeven
tevreden te zijn. Wanneer de genoemde
TABEL 16: MENINGEN OVER DE FUNCTIE VAN HET DORPSHUIS
cijfers met het ontvangen van hulp vergeleken
worden, blijkt dat de verschillen niet groot zijn. Er zijn weinig respondenten die vinden dat zij meer
ondersteuning zouden willen ontvangen. Antwoorden uit de enquete laten zien dat 25,2% van de
respondenten vindt dat het dorpshuis geen belangrijke functie heeft in de ondersteuning van
hulpbehoevenden (tabel 16). Een vertegenwoordiger van één van de gespreksgroepen op de
dorpsavond noemde dat het dorpshuis in de toekomst meer gelegenheid mag bieden in het kader
van de hulp aan hulpbehoevenden, aansluitend bij een participerende samenleving. Of mensen op
vrijwillige basis in de toekomst voor elkaar klaar zullen
staan daar wordt een zorg over uitgesproken; ‘dit
terwijl de vergrijzing toeslaat’. Wat ook gezegd is
tijdens de gespreksrondes over hulp kunnen bieden
was: ‘Durf te vragen, laat vraag en aanbod bij elkaar
komen zonder dat betutteling ontstaat’. Het creëren
van een telefooncirkel waarin mensen laagdrempelig
een ander voor hulp kunnen vinden is bedacht door
vrijwilligers en kan in de toekomst gefaciliteerd worden
door het dorpshuis en haar vrijwilligers.
AFBEELDING 11: PRESENTEREN VAN INITIATIEVEN

Dorpsinitiatieven in het dorpshuis: Project ZorgSaam Dorp
Bovengenoemd initiatief sluit aan bij verdere plannen voor het dorpshuis. Gegevens uit de
documentanalyse en de bijdrage die dorpsbewoners zelf leveren aan nieuwe ideeën voor het
dorpshuis geven een levendig beeld van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van
participatie. Vanaf begin september 2015 tot maart 2016 begeleid Vereniging Groninger Dorpen –
met ondersteuning van de twee studenten- bij een zoektocht naar de rol van het dorpshuis. Dit
gebeurt in samenspel met Garmerwoldenaars. Het is een plan wat als pilotproject loopt in
Garmerwolde. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is verantwoordelijk voor de financiën.

Een zorgzaam dorpshuis

39

Wiebing, DA
Kingma, DR

Als startpunt is een WMO- scan voor dorpshuizen gedaan,
naar aanleiding daarvan is verder gekeken wat het dorpshuis
nodig heeft. Het advies uit de WMO-scan, namelijk het gehele
dorp betrekken bij de ontwikkelingen sluit aan bij wat op de
tweede dorpsavond besproken is door de respondenten
(Zwerver, 2015). Respondenten geven aan de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het dorpshuis te
willen vergroten. 45% van de respondenten vindt op dit
moment dat voorzieningen van het dorpshuis niet volledig
passend zijn voor Garmerwolde. Een breder aanbod en
aanpassingen voor hulpbehoevenden kunnen zorgen dat
voorzieningen wel passend worden, is genoemd.
Tijdens de tweede dorpsavonds zijn drie stappen
ondernomen (paragraaf 3.6) waarin aanwezigen hun
AFBEELDING 12: POSTER MET IDEEËN
zelfbedachte ideeën verder konden ontwikkelen
met behulp van de saamhorigheid en onderlinge
betrokkenheid, tot volwaardige dorpsinitiatieven
zoals de telefooncirkel. De volgende initiatieven
zijn geconcretiseerd waarmee wordt bedoeld dat
de groep die aan het initiatief hebben gewerkt
ook gaan proberen het tot werkelijkheid te
brengen.
 Hofje: deze groep wil graag blijven wonen
in Garmerwolde, ook als ze
hulpbehoevend worden. Want dan
AFBEELDING 13: DROMEN
behouden ze hun sociale netwerk. Hun
eigen huizen komen weer vrij voor jonge gezinnen,
wat er voor zorgt dat de school behouden blijft. DE
groep gaat in gesprek met gemeente Ten Boer en
de woningstichting.
 Telefooncirkel: een lijst met telefoonnummers van
mensen die laagdrempelige hulp willen aanbieden
zoals grasmaaien of boodschappen doen.
 Dorpshuiskamer. 1 of 2 keer per week is het
dorpshuis laagdrempelig open voor bewoners met
hulpvragen. Er kunnen mensen langskomen die iets
voor een ander kunnen betekenen zoals een
repaircafé of helpen met boodschappen. Maar ook
waar professionals kunnen informatie of een cursus
geven.
AFBEELDING 14: CONCREET IDEE
 Cultureel creatieve huiskamer: 2x per maand een
vrije inloop met af en toe ene georganiseerde
activiteit of cursus.
 Centrale dorpswebsite waarop middelen, kennis een agenda gedeeld kan worden.
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Bibliotheek: een kast waaruit mensen gratis een boek uit mogen halen en boeken toevoegen.
Inclusief een plank voor kinderboeken. De groep gaat nu nadenken waar de kast (in het
dorpshuis) moet staan en hoe ze aan de kast komen.
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen
In het afsluitende hoofdstuk worden conclusie, discussie een aanbevelingen beschreven. De
conclusie volgt in de eerste paragraaf. Daarin wordt kort en expliciet antwoord gegeven op de
onderzoeksvraag. De tweede paragraaf van dit hoofdstuk bestaat uit de discussie die als kritische
beschouwing van het onderzoek geldt. Tot slot volgt een paragraaf waarin aanbevelingen gegeven
worden; dit gaat om de bevindingen die gebruikt kunnen worden in de praktijk.

5.1 Conclusie
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag. De hoofdvraag luidt:
‘Op welke manier draagt het dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde bij aan de sociale cohesie in
Garmerwolde en hoe kan deze sociale cohesie in Garmerwolde ingezet worden zodat er participatie in
de vorm van dorpsinitiatieven ontstaan?’

Antwoord op de hoofdvraag
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het dorpshuis bijdraagt aan de sterke
sociale cohesie in Garmerwolde. Het dorpshuis draagt bij doordat sociale activiteiten veelal
plaatsvinden in- of verbonden zijn aan het dorpshuis, het dorpshuis als gezicht van het dorp ervaren
wordt en men vindt dat het dorpshuis toegankelijk is voor alle leeftijdsgroepen. De aanwezige sociale
cohesie kan worden ingezet voor dorpsinitiatieven door bewoners uit te nodigen in het dorpshuis en
hun ideeën voor het dorp samen tot concrete initiatieven uit te werken. Hierbij wordt rekening
gehouden met de behoefte en ruimte van de bewoners zelf. Dit is mogelijk doordat een sterke
sociale cohesie in het dorp aanwezig is, mede door de leefbaarheid die de respondenten als positief
beoordeelden. Onder de volgende kopjes worden de antwoorden op de verschillende deelvragen
gegeven.

1. Hoe dragen bewoners bij aan de sociale cohesie in Garmerwolde?
Een bijdrage van bewoners gaat over het handelingsaspect van sociale cohesie. Sociale cohesie kan
alleen plaatsvinden als mensen elkaar ontmoeten en actief deelnemen aan het sociale leven van alle
dag (Berkman et al., 2000). Die basis is in Garmerwolde aanwezig. Er is veel contact tussen de
bewoners onderling; dit is van elkaar begroeten tot en met iets organiseren voor het dorp. Zo blijkt
dat de veel bewoners weleens iets op jaar basis met andere Garmerwoldenaars onderneemt. Veel
Garmerwoldenaars zijn lid van een vereniging in Garmerwolde en een nog grote groep zet zich in
voor activiteiten in Garmerwolde. De aanwezige sociale cohesie heeft potentie om versterkt te
worden omdat men zich nog meer wil inzetten voor Garmerwolde.

2. Wat draagt nog meer bij aan de sociale cohesie in Garmerwolde en hoe
gebeurt dit?
Een voorziening als de kerk kan bijdragen aan de sociale cohesie, vooral aan de cohesie binnen de
groep die regelmatig gebruik maakt van deze faciliteit. Net als het dorpshuis is de kerk een onderdeel
van de leefbaarheid in het dorp. Resultaten geven weer dat wanneer een goede samenwerking
plaats vindt tussen het dorpshuis en andere voorzieningen in het dorp, dit de leefbaarheid en
daarmee ook de sociale cohesie in het dorp ten goede komt. De meeste bewoners van Garmerwolde
zijn lid van meer dan één van de 26 verenigingen die aanwezig zijn in Garmerwolde, een aantal
daarvan zijn in het dorpshuis gevestigd.
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3. Hoe beleven de bewoners de sociale cohesie in Garmerwolde?
Bewoners voelen zich thuis en welkom in Garmerwolde en een grote groep bewoners voelt zich een
echte Garmerwoldenaar. Garmerwolde is een gezellig dorp waar veel saamhorigheid heerst.
Daarnaast is er veel onderlinge betrokkenheid in het dorp aanwezig. De bewoners ervaren dus een
sterke sociale cohesie. Als de saamhorigheid versterkt moet worden dan willen de respondenten van
de dorpsavonden dit op vrijwillige basis doen. En er moet rekening gehouden met de behoeften van
de bewoners zelf. Zo wil een groep bewoners zich meer inzetten voor eenzame ouderen, want ze
willen ook met hen rekening houden, hoewel op basis van de enquête de gevoelde eenzaamheid in
Garmerwolde lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast geven de bewoners aan dat hun
privéleven, gezinsleven en werk niet moet lijden onder het organiseren van activiteiten in het dorp
en het doen van vrijwilligerswerk.

4. Welke van deze bijdragen worden georganiseerd in, door of met het
dorpshuis en hoe beleven de bewoners dit?
Omdat het dorpshuis een ontmoetingsplek biedt voor een groot deel van bewoners, kan worden
gezegd dat het dorpshuis bijdraagt aan de sociale cohesie. Zo zijn meer dan de helft van de
verenigingen in Garmerwolde gevestigd in het dorpshuis. Daarnaast organiseren de meeste
bewoners samen elk jaar een activiteit in het dorpshuis. De Garmerwoldenaars geven aan dat het
dorpshuis een bijdrage levert aan de saamhorigheid in het dorp en het vergroot de onderlinge
betrokkenheid in Garmerwolde. Dit behoort dan ook tot de kerntaken van het dorpshuis. Het
dorpshuis is het gezicht van het dorp, hoewel dit nog beter kan. Het dorpshuis is niet de enige
voorziening die dit hoort te zijn, het wordt ook van de kerk verwacht. Mogelijk dat daar een andere
groep bewoners naar toe gaat.
Het dorpshuis is tevens een middel voor sociale cohesie: doordat met zich samen inzet voor het
dorpshuis, creëert men sociale cohesie en wordt dit een gezamenlijk doel.
Medeverantwoordelijkheid voor het dorpshuis is een onderdeel daarvan. Niet voor iedereen hoeft
dit via het dorpshuis, want naast het dorpshuis zijn ook andere voorzieningen aanwezig in
Garmerwolde die kunnen bijdragen aan sociale cohesie. De organisatie van het dorpshuis draagt
mede bij aan sociale cohesie. Dit komt doordat het dorpshuis toegankelijk wordt gevonden. In ieder
geval voor de oudere doelgroep van veertig plus wordt dit zo ervaren, deze groep is
oververtegenwoordigd tijdens georganiseerde activiteiten.

5. Op welk vlak kan de sociale cohesie bijdragen aan participatie in de vorm van
dorpsinitiatieven en welke rol kan het dorpshuis daarin spelen?
Initiatieven worden voor Garmerwoldenaars interessant wanneer ze het naar hun eigen behoefte en
vrijheid kunnen invullen: Bottom-up. Doormiddel van de methode gegeven in paragraaf 3.6 wordt de
behoefte naar bottom-up vervuld. Door bewoners in het dorpshuis een avond aan te bieden waarin
ze aan hun eigen dorpsinitiatieven kunnen werken, wordt de sociale cohesie ingezet. Dit gebeurt
omdat de bewoners zelf de saamhorigheid en de onderlinge betrokkenheid in Garmerwolde inzetten
en gebruiken om bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer of telefooncirkel creëren.
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5.2 Discussie
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van het dorpshuis aan
de sociale cohesie in Garmerwolde, waarna de cohesie ingezet kan worden zodat participatie
ontstaat in de vorm van dorpsinitiatieven. Door de verkregen inzichten kunnen succesfactoren en
randvoorwaarden voor de bijdrage van het dorpshuis aan de sociale cohesie worden bepaald. Wat
betreft het kenniscomponent is de doelstelling behaald. Wat betreft het handelingscomponent is de
doelstelling deels behaald. Het kenniscomponent van de doelstelling is in zoverre behaald dat het
aan de hand van de conclusie duidelijk is dat het dorpshuis een bijdrage levert aan de sociale cohesie
in Garmerwolde. Door bijvoorbeeld het dorpshuis als gezicht van Garmerwolde te laten fungeren.
Het handelingscomponent is tweeledig. Wat betreft het kunnen inzetten van de sociale cohesie
zodat er dorpsinitiatieven worden opgezet is behaald. Wat betreft de succesfactoren en
randvoorwaarden zijn deze niet als dusdanig in de conclusie genoemd. Er is bijvoorbeeld geen lijst
opgesteld met succesfactoren en randvoorwaarden. Hiertoe is het onderwerp sociale cohesie in
Garmerwolde te abstract en ligt de conclusie te genuanceerd. Desalniettemin is het antwoord op de
onderzoeksvraag volledig.

Kritische beschouwing op het proces
Hoewel de grote lijnen van de literatuur vast stonden, moest toch in dit hoofdstuk gesneden worden.
Hierdoor ontbrak er in het begin de scherpte om een goed onderzoeksinstrument te maken. Tijdens
het maken van dit instrument is de literatuur aangepast. Dit iteratieve proces heeft zijn voordelen
omdat daardoor het onderzoeksinstrument volledig is gebaseerd op de literatuur wat weer ten
behoeve is van de bruikbaarheid van het onderzoek. Het nadeel is dat het veel tijd heeft gekost. Wat
ook tijd heeft gekost is het inplannen van de data van de dorpsavonden. Er moest rekening
gehouden worden met de agenda’ s (van de vrijwilligers) van het dorpshuis. Maar er moesten ook
genoeg respondenten op de avonden verschijnen. Aanvankelijk stond de datum voor de avonden
begin december gepland. Dit was dusdanig onrealistisch in verband met de vakantieperiode,
waardoor er waarschijnlijk niet genoeg mensen zouden verschijnen en de zalen van het dorpshuis
waren in die periode volgeboekt. Om die reden is besloten dat de dorpsavonden in januari
georganiseerd werden, dit ten behoeve van een grote opkomst voor beide avonden, wat de validiteit
ten goede komt. Er kon genoeg reclame gemaakt worden voor de avonden en er waren genoeg
vrijwilligers te vinden die de tijd hadden om dit te doen en om soep en brood klaar te maken. Ten
tweede is mede door het flyeren de enquête door bijna 25 procent van Garmerwolde ingevuld. Een
gevolg hiervan is dat er meer draagvlak ontstaat, omdat de dorpsbewoners de tijd hebben om het
onderwerp te laten bezinken, zodat ze kunnen gaan nadenken over ideeën voor hun dorp die ze
graag op de dorpsavond willen delen.
In het begin van het onderzoek is doelbewust de samenwerking aangegaan met de werkgroep
ZorgSaam Dorp waarin vrijwilligers van het dorpshuis, dorpsbelangen en Vereniging Groninger
Dorpen samen onderzochten hoe het dorpshuis een rol kan krijgen in Garmerwolde met betrekking
tot de WMO. Er ontstond daardoor een gezamenlijk belang in het behalen van de doelstelling ten
bate van het dorpshuis zelf. Door deze samenwerking is tijdens het proces ook de doel- en
vraagstelling aangepast zodat het onderzoek niet enkel inventariserend was maar ook ontwerpend.
Het ontwerpende deel hield in: ‘Hoe kan deze sociale cohesie in Garmerwolde ingezet worden zodat
er participatie in de vorm van dorpsinitiatieven ontstaan?’ De consequentie die aan deze wijziging
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verbonden was, is dat de actieve bijdrage doormiddel van het ontwerpende onderzoek als methode
en dus als effect onderzocht kon worden. Het nadeel is wel dat hierdoor het maken van de methode
en het verwerken van de resultaten een koerswijziging moest ondergaan wat ook weer tijd kostte.

Kritische beschouwing op de methode
Na het afnemen van de enquête bleek dat de groep jonger dan dertig jaar waarschijnlijk onder
vertegenwoordigd is. Dit is lijkt omdat deze groep, niet groter dan 3%, aanzienlijk kleiner is ten
opzichte van de 34% in de gemeente Ten Boer (CBS, 2015). Aan te tonen is het niet, omdat het
onbekend is wat de precieze verdeling in Garmerwolde is. Ook bij de dorpsavonden was deze groep
ondervertegenwoordigd en waren de aanwezigen al zeer actief met vrijwilligerswerk in
Garmerwolde. Daarnaast was er weinig meer bekend over de aanwezigen van de dorpsavonden. Het
is dus onduidelijk wat de mening van de minder actieve Garmerwoldenaars en de dertig-minners,
waardoor het ook niet zeker is of de aanwezige groep en de groep die de enquête heeft ingevuld een
goede representatie is van Garmerwolde. Omdat er dus geen goede generalisaties gedaan kunnen
worden, verkleint dit de externe validiteit. De groep die de enquête heeft ingevuld is goed in beeld
gebracht, wat, mede omdat het digitaal is, ervoor zorgt dat het uitvoeren van de enquête goed te
herhalen is. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede.
In de enquête werd er op het eind gevraagd naar verbeteringen voor de enquête. Hieruit kwam naar
voren dat respondenten in de antwoordmogelijkheden Agrishop (de winkel in het dorp) en de
gymzaal missen. Wanneer de enquête opnieuw afgenomen wordt, kan dit meegenomen worden
zodat er wel een volledig beeld van de leefbaarheid en de cohesie van Garmerwolde in kaart
gebracht kan worden. Ook is uit die laatste vraag naar voren gekomen dat bij de gesloten opinie
antwoordcategorieën de mogelijkheid om ‘ik weet het niet’ in te vullen door respondenten gemist
werd. Het ontbreken hiervan, kwam omdat ervanuit werd gegaan dat de antwoordcategorie neutraal
hiervoor bedoeld was. Deze twee punten komen de interne validiteit niet ten goede.
Vooraf werd afgeraden om de enquête van een dergelijk aantal vragen te voorzien, vanwege de
mogelijkheid dat respondenten de enquête niet volledig zouden invullen. Achteraf is gebleken dat
mede doordat vrijwilligers zijn gaan flyeren, de respons hoog genoeg was en het onderzoek meer
valide maakte. Gekozen is voor deze hoeveelheid vragen, zodat de cohesie aan de hand van
verschillende variabelen beter gemeten kon worden. Dit komt dan ook de interne validiteit ten
goede. De validiteit is minder geworden doordat op een aantal vlakken eenduidigheid mist tussen de
vragen over het dorp en het dorpshuis, waardoor het lastig was om uitspraken te doen over de
specifieke bijdrage van het dorpshuis aan de sociale cohesie.
Tijdens de dorpsavonden zijn enkel de plenaire onderdelen opgenomen met een videocamera. De
momenten dat de tafels onderling spraken zijn daardoor ten behoeve van een helder beeld voor de
cohesie, verloren gegaan. Hoe waardevol deze gesprekken waren, is niet te bepalen, maar het komt
niet ten goede van de betrouwbaarheid. Doordat de tafelgesprekken zonder gespreksleider waren
kon het voor komen dat men het over andere zaken ging hebben dan het onderzoeksonderwerp,
hierdoor ontstond dat men bij de plenaire onderdelen conclusies trokken die geen betrekking
hadden op het onderwerp waarover gesproken diende te worden. Dit zorgt voor vermindering van
de validiteit. Het is aan te raden om tijdens een herhaling van dit onderzoek, gespreksleiders te
hebben en/of de gesprekken aan tafel op te nemen. De definitie van het dorpshuis is niet voldoende
bepaald waardoor het kan zijn dat verwarring ontstond over het dorpshuis als gebouw of het
dorpshuis als mensen die het dorpshuis vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt voor een definitie voor
de kerk. Later in het proces is pas stil gestaan bij het operationaliseren van het begrip. Het kan zijn
dat hiermee gegevens minder valide zijn.
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Vergelijking tussen de resultaten en de literatuur
Uit de literatuur bleek dat sociale cohesie alleen kan plaatsvinden als mensen elkaar ontmoeten en
actief deelnemen aan het sociale leven van alledag (Berkman et al., 2000). Deze basis voor sociale
cohesie is in Garmerwolde aanwezig zo bleek uit de resultaten. Eveneens bleek dat een grote groep
respondenten elkaar veelal ontmoeten in het dorpshuis. Er kan dan gezegd worden dat het dorpshuis
van Garmerwolde aan de basis ligt van de voorwaarde voor het plaatsvinden van sociale cohesie. Van
de respondenten is 54% lid van ten minste één vereniging die in het dorpshuis is, of binnen of buiten
Garmerwolde gevestigd is. Dit ligt iets onder het plattelandsgemiddelde van 59% (Vermeij &
Mollenhorst, 2008). Dit kan verklaard worden doordat Garmerwolde als elitair dorp dicht bij de stad
getypeerd kan worden(Steenbekkers & Vermeij, 2013). Dorpsbewoners kunnen daardoor meer
gericht zijn op de stad, wat ook terug te zien is in de resultaten, want 64% van hen heeft aangegeven
in Garmerwolde te wonen vanwege de korte afstand naar de stad Groningen. Met deze verklaring
kan het zelfs zijn dat 54% een redelijk groot aantal respondenten is dat lid is van een vereniging.
Met enkel het handelen was de cohesie nog niet volledig in kaart gebracht. Hoe de bewoners het
handelen, de saamhorigheid, betrokkenheid en leefbaarheid beleefden, heeft een breder beeld van
de sociale cohesie in Garmerwolde gegeven. De ervaringen over de leefbaarheid en de wisselwerking
met de sociale cohesie is in Garmerwolde niet goed bepaald. Het dorpshuis beïnvloedt samen met
andere voorzieningen de leefbaarheid in Garmerwolde. En juist omdat niet de andere voorzieningen
duidelijk in kaart zijn gebracht, kan niet goed worden bepaald in hoeverre het dorpshuis zich in het
licht van sociale cohesie verhoudt tot deze andere voorzieningen. Het normatieve aspect van sociale
cohesie, zou voor een volgende keer beter geschaard kunnen worden onder dit belevingsaspect,
omdat beide aspecten dusdanig veel raakvlakken hebben en het opnoemen van het verschil tussen
beiden is geen toegevoegde waarde voor het bepalen van de sociale cohesie.

De conclusie in breder perspectief
Hoewel de participatiesamenleving als een door de overheid opgelegde verandering ervaren kan
worden, is in Garmerwolde een natuurlijk ogende beweging gaande die bottom-up, en gericht op
participatie is. Of er een causaal-verband is, moet nog worden onderzocht. In krimpregio’s worden
met dit soort bottom-up bewegingen doelbewust de leefbaarheid versterkt. Garmerwolde, behoort
door haar ligging niet tot een krimpregio, maar de ervaringen die de Garmerwoldenaars tijdens de
avonden hebben gehad kunnen wel iets betekenen voor deze regio’s. Op sites als www.kvdvk.nl en
www.eemsdeltaleeft.nl worden dorpsinitiatieven die de leefbaarheid en cohesie bevorderen
gestimuleerd en ondersteund door professionals. Deze initiatieven worden gedeeld, zodat men van
elkaar kan leren, het is immers zonde om het wiel opnieuw uit te vinden. Het Kennisnetwerk Krimp
Noord Nederland (KKNN) heeft met die visie onlangs een congres georganiseerd voor haar leden,
waar ook publicatie Bewoners aan zet werd uitgedeeld (Kenniscentrum Krimp Noord Nederland,
2015). Hierin staan 24 kleurrijke initiatieven die ter inspiratie kunnen dienen voor nieuwe ideeën op
andere plekken. Burgerinitiatieven ter bevordering van de leefomgeving zijn dus in de mode. Het
kenniscentrum NoorderRuimte van Hanzehogeschool weet dit ook, en doet dan ook veel onderzoek
hiernaar. Daarnaast heeft de Hanzehogeschool in een samenwerking met MJD het centrum WIJS
opgezet waarin het mogelijk is om als bewoner van de stad Groningen een initiatief met de hulp van
studenten op te zetten, oftewel bottom-up. De Hanzehogeschool laat hiermee de studenten van
onder andere sociale studies ervaringen opdoen met initiatieven die vanuit de bewoners worden
opgezet. In dat perspectief moet dit onderzoek worden bezien. Want dit is het nieuwe werkterrein
van de maatschappelijk werker: naast de mensen staan waarbij het versterken van het netwerk en
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het inzetten van de eigenkracht centraal staat. De bewoners van Garmerwolde hebben nu ervaren
dat ze zich niet passief verhouden tot de sociale cohesie in het dorp, maar hier zelf een actief
deelgenoot van zijn en daardoor de cohesie kunnen inzetten voor mooie initiatieven. De
maatschappelijk werker kan hierin een rol spelen, door de focus te verleggen naar het versterken van
het netwerk, zonder dat sprake is van een cliënt. De initiatieven gaan namelijk al uit van de
eigenkracht van de bewoners (wat wil je doen? wat kan je?) en omdat de saamhorigheid het
uitgangspunt is gaan de initiatiefnemers zelfs bewust opzoek naar hoe ze iets kunnen betekenen
voor potentiele hulpbehoevenden. Er ontstaat een brug tussen de hulpbehoevenden en het
potentiele netwerk, voordat de hulpvraag gesteld is en de hulpverlener voor de deur heeft gestaan.
En dit kan samen met het dorpshuis (het gezicht van het dorp) want die wordt toekomstbestendig als
het de huiskamer van Garmerwolde wordt, waar de bewoners iets voor elkaar willen betekenen.

5.3 Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn bedoelt voor Garmerwolde die wil onderzoeken of zij initiatieven kunnen
opzetten ter bevordering van sociale cohesie in hun dorp. Ook andere dorpen kunnen gebruik maken
van de handreiking en de concrete aanbevelingen die zowel gericht zijn op het dorpshuis, als op de
onderlinge samenwerking tussen partijen. Een uitgebreide versie met onderbouwing van
hoofdstukken uit het rapport is te vinden in de bijlage.

Aanbeveling 1: Kracht van burgers inzetten voor een goed dorpsinitiatief.
•
•
•

•

•

•

•

Taak voor vrijwilligers: gebruik de kwaliteiten van de dorpsbewoner en bundel deze
krachten.
Taak voor vrijwilligers: Maak gebruik van het netwerk(zoals, buren, collega’s en
deskundigen.)
Taak voor gemeente Ten Boer: aandacht voor ontwikkelingen die gaande zijn in haar
dorpen.
 Bied hulp aan wanneer nodig
 Aanwezig zijn bij bijeenkomsten en activiteiten.
Tip: Zet in op initiatieven waar veel enthousiasme voor is.
 Vermijd grote taken
 Kies taken die bij je passen en waar je blij van wordt.
Tip: Aandacht besteden aan hoe het plan gedragen wordt door grote groep mensen:
 breng het dorp regelmatig op de hoogte van de initiatieven zodat er
draagvlak ontstaat.
Tip: heb aandacht voor de eigen wensen en gezamenlijke normen
 Taak voor vrijwilligers: Organiseer een bijeenkomst waarbij de
verwachtingen en behoeften helder worden.
 Tip: Dit kan bijvoorbeeld in kleine werkgroepen, waarin men zich vertrouwd
voelt.
Taak voor vrijwilligers: Informeer de gemeente over de plannen voor het dorp of
dorpshuis.

Aanbeveling 2: Breed publiek creëren voor het dorpshuis
•

Tip: voor vrijwilligers: sta open voor nieuwe ideeën en wensen van dorpsbewoners
(zie aanbeveling 1)
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•
•
•
•
•

 Organiseer activiteiten voor en met jongeren en/of ouderen.
Zoek vrijwilligers die overdag aanwezig kunnen zijn in het dorpshuis
Maak het dorpshuis rolstoelvriendelijk.
Creëer buiten het dorpshuis zitplaatsen.
Organiseer een grote inloopdag waarbij omgeving van en buiten Garmerwolde
welkom is en laat zien waar het dorp(shuis) mee bezig is.
Tip: financieel kan dit mogelijk gemaakt worden doormiddel van subsidies van de
gemeente Ten Boer of het gebruik maken van fondsen zoals het Oranje fonds. Maak
hiervoor gebruik van deskundigen zoals Vereniging Groninger Dorpen.

Aanbeveling 3: Laat samenwerking plaatsvinden tussen verschillende voorzieningen en
activiteiten in het dorp
•

•
•

Vermijd onnodige concurrentie: accepteer dat verschillende activiteiten naast elkaar
kunnen plaatsvinden.
 Beheer een gezamenlijke agenda zodat activiteiten niet op dezelfde dag
plaatsvinden.
 Maak gebruik van elkaars deskundigheid, beschikbare middelen en locaties.
 Zorg voor een gezamenlijke coördinatie van alle voorzieningen en
activiteiten.
Taak voor de aanbieder van de voorziening of activiteit: verwelkom nieuwe gezichten
en blijf laagdrempelig.
Blijf op de hoogte van andere initiatieven en leer van elkaars ideeën.
 Organiseer overleg waar overeenkomstige doelen, informatie over voortgang
besproken worden en inspireer elkaar.

Een zorgzaam Dorpshuis

48

Wiebing, DA
Kingma, DR

Literatuurlijst
Aalvanger, A., & De Boer, T. (2013). Sociale cohesie in nederwetten; samenwerken aan de toekomst
van het dorp. ( No. 293). Wageningen: Wageningen UR.
Berkman, L., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. (2000). From social integration to health: Durkheim
in the new millennium. SSM</Cja:Jid> Social Science & Medicine, 51(6), 843-857.
Castells, M. (2010). The power of identity: Economy, society and culture (2nd ed.). Malden, MA:
Wiley-Blackwell.
CBS. (2015). Een half miljoen mensen is eenzaam. Retrieved from http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/een-half-miljoenmensen-is-eenzaam.htm
CBS. (2016). Retrieved from
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83220ned&D1=0-1,34,11,17,31,75,85,90,93,100,104&D2=48&VW=T
Dorpshuis Garmerwolde. (z.d.). Dorpshuis garmerwolde
Dorpshuis tegen depressie. (2010). ZOFI Zorg En Financiering, 9(3), 73.
Durkheim, E. (1990 (1893)). Over de verdeling van de arbeid [De la division du travail social] (L.
Vandekerckhove Trans.). Leuven: Acco.
Evenblij, M., & Kempen, R., van. (2007). Respect! : Onderzoek naar sociale cohesie in nederland.
Amsterdam: Aksant.
Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. Urban Studies,
38(12), 2125-2143.
Green, A., Janmaat, G., & Cheng, H. (2011). Social cohesion: Converging and diverging trends.
National Institute Economic Review, 215(1), 6. doi:10.1177/0027950111401140
Hanzehogeschool Groningen. (2014). Over kenniscentrum NoorderRuimte
Katholieke Hogeschool Leuven. (2014). Dorpshuizen op het platteland. (). Katholieke Hogeschool
Leuven: z.u.
Knegt, J., de, & Sluiters, S. (2013). Dorpshuizenbeleid op maat, een handreiking voor gemeenten
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.
Komter, A., Burgers, J., & Engbersen, G. (2000). Het cement van de samenleving : Een verkennende
studie over solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Laermans, R. (2012). De maatschappij van de sociologie. Amsterdam: Boom.

Een zorgzaam dorpshuis

49

Wiebing, DA
Kingma, DR

Landman-Peeters, K., & Kuik, S. (2015). MWD/SPH onderzoeksopdracht jaar 4 studiehandleiding.
Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
Lupi, T. (2007). Leven in de buurt : Territoriale binding in drie vinex-wijken. Amsterdam: Aksant.
Mak, G. (2012). Hoe god verdween uit jorwerd : Een nederlands dorp in de twintigste eeuw.
[Amsterdam]: Olympus.
Meer, M. J.,van der. (2008). De sociale draagkracht van dorpen in borsele : Leefbaarheid, sociale
cohesie en community care in kleine dorpen. Amsterdam: AMIDSt.
Migchelbrink, F. (2013). Handboek praktijkgericht onderzoek : Zorg, welzijn, wonen en werken.
Amsterdam: SWP.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2010). Welzijn nieuwe stijl. Den Haag: Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006
johan skytte prize lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174. doi:10.1111/j.14679477.2007.00176.x
Rijksoverheid. (2015). Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) 2015. Retrieved from
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015
Robertson, R. (1994). Globalisation or glocalisation? Journal of International Communication, 1(1),
33-52. doi:10.1080/13216597.1994.9751780
Schnabel, P., Bijl, R., Hart, J., de, & Ross, J. (2008). Betrekkelijke betrokkenheid : Studies in sociale
cohesie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Sociaal Planbureau Groningen. (2013). Ontgroening en vergrijzing zetten door. Retrieved from
http://www.sociaalplanbureaugroningen.nl/ontgroening-en-vergrijzing/
Sociaal Planbureau Groningen. (2015). Belang van voorzieningen - welke acties willen mensen
ondernemen om een voorziening te behouden. Retrieved from
http://sociaalplanbureaugroningen.nl/page/314/belangvoorzieningen.html#sthash.yFv5wmgQ.dpuf
Steenbekkers, A., Simon, C., Vermeij, L., & Spreeuwer, W. (2008). Het platteland van alle
nederlanders: Hoe nederlanders het platteland zien en gebruiken. ( No. 1). Den Haag: Sociaal
Cultureel Planbureau.
Steenbekkers, A., & Vermeij, L. (Eds.). (2013). De dorpenmonitor: Ontwikkeling in de leefsituatie van
dorpsbewoners (1st ed.). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
Thissen, F., & Drooglever Fortuijn, J. (2012). Het dorpshuis: Van bewoners en voor bewoners: De
maatschappelijke participatie van dorpsbewoners en de betekenis van het dorpshuis in de
dorpen van littenseradiel. ().Amsterdam: Urban Geography Programme, Universiteit van
Amsterdam.

Een zorgzaam Dorpshuis

50

Wiebing, DA
Kingma, DR

Thissen, F., & Loopmans, M. (2013). Dorpen in verandering. In Thissen, & Loopmans (Eds.), Dorpen in
verandering (pp. 80). Amsterdam: Rooilijn.
Tong, H. K., & Cheung, L. H. (2011). Cultural identity and language: A proposed framework for cultural
globalisation and glocalisation. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 32(1), 5569. doi:10.1080/01434632.2010.527344
Touraine, A., & Macey, D. (2000). Can we live together? : Equality and difference. Stanford, Calif.:
Stanford University Press.
Vereniging Groninger Dorpen. (2015). ZorgSaam dorp. Retrieved from
http://www.groningerdorpen.nl/over-groninger-dorpen/projecten
Vermeij, L., & Mollenhorst, G. (2008). Overgebleven dorpsleven, sociaal kapitaal op het hedendaagse
platteland. Sociaal Cultureel Planbureau,
Vermeij, L., & Steenbekkers, A. (2015). Dichtbij huis, lokale binding en inzet van dorpsbewoners.
Sociaal Cultureel Planbureau,
Vliet, K., van, & Winsemius, A. (2011). Gezond en wel participeren.89(3), 150.
Weenink, D. (2009). Samen leven in het dorp : 'Sociale cohesie: Voor wat het waard is'. Wageningen:
Wetenschapswinkel Wageningen UR.
Wrong, D. H. (1994). The problem of order : What unites and divides society. New York: The Free
Press: Maxwell Macmillan Canada.

Een zorgzaam dorpshuis

51

Wiebing, DA
Kingma, DR

Bijlagen
Bijlage 1: verspreiding enquête
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Bijlage 2: geschreven enquête
Zie volgende blz.
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ZorgSaam Dorp Garmerwolde

Beste dorpsgenoot,

Dorpsbelangen en het bestuur van het dorpshuis De Leeuw nodigen u van harte uit om uw mening
te geven over Garmerwolde en het dorpshuis De Leeuw. Dit doen we in verband met de pilot
ZorgSaam Dorp van Groninger Dorpen. Hiermee wordt onderzocht of u vindt dat het dorpshuis meer
kan of moet gaan betekenen voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Twee studenten, Daan
Kingma en Daphne Wiebing van de Hanzehogeschool Groningen hebben deze enquête gemaakt.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het (samen)leven in Garmerwolde. Ook hopen wij van u te
horen welke ervaringen u heeft met het dorpshuis en wat u vindt van de rol van het dorpshuis in
Garmerwolde.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet op de persoon herleidbaar. De gegevens
zullen voor twee zaken gebruikt worden, namelijk ten eerste: De pilot Zorgsaam Dorp; ten tweede:
Het onderzoek van de studenten Daphne en Daan die onderzoek doen naar de sociale cohesie in
het dorp.
De onderzoeksresultaten willen wij vervolgens met u delen en nabespreken op 20 en 26 januari in
het dorpshuis (hierover krijgt u later meer informatie). Het invullen van de enquête neemt ongeveer
15 tot 30 minuten van uw tijd in beslag. Mocht u meer ruimte nodig hebben bij de open vragen, dan
kunt u de meegeleverde lege schrijfvellen gebruiken.

Hartelijk dank voor het invullen!

Deel 1. Achtergrondgegevens

In dit eerste onderdeel mag u vragen beantwoorden die gaan over uw achtergrond. Dit betreffen
onder andere vragen over uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen.

1. Wat is uw geslacht?

Man
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Anders, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Wat is uw leeftijd?



______
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3. Hoeveel jaren woont u in het dorp Garmerwolde?



0 tot 5 jaar



6 tot 15 jaar



16 tot 30 jaar



31 jaar of langer



Mijn leven lang

4. Wat is de samenstelling van uw huishouden?



Ik woon alleen



Ik woon met partner en thuiswonende kinderen



Ik woon met partner zonder thuiswonende kinderen



Ik woon met thuiswonende kinderen, zonder partner



Ik woon in bij ouder(s), verzorger(s)/bij broer(s) of zuster(s)/bij andere familie

Andere woonsituatie, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (antwoorden gaan op de volgende pagina verder)
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Basisschool



LBO



Mavo/VMBO



MBO



HAVO/MULO



VWO (HBS, Gymnasium)



HBO



Universiteit



Anders, namelijk:

_____________________________________________________

6. Welke situatie is het meest op u van toepassing?



Ik ben werkzaam in loondienst



Ik ben zelfstandig ondernemer



Ik studeer/zit op school/volg een stage



Ik doe het huishouden



Ik heb geen betaald werk

Anders, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

7. Tot welke inkomensgroep rekent u uw huishouden? Het bruto modale inkomen is rond de
35.500 euro per jaar.

Beneden modaal



(Ongeveer) een modaal
Boven modaal inkomen
inkomen



Weet niet / wil niet
zeggen





8. Heeft u kennissen, vrienden en familie buiten uw eigen huishouden in Garmerwolde
wonen? U mag meerdere antwoorden aanvinken.



Geen familie/vrienden/kennissen in het dorp



Kennissen



Vrienden



Familieleden

9. Waarom woont u in Garmerwolde? U mag meerdere antwoorden aanvinken.



Ik ben geboren in Garmerwolde



Omdat mijn partner in Garmerwolde woont



Omdat mijn partner graag in Garmerwolde wilde wonen
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Omdat ik graag in een dorp of landelijk gebied woon



Vanwege de rust en ruimte



Vanwege mijn werk in de omgeving van Garmerwolde



Vanwege de korte afstand naar de stad Groningen



Vanwege de woning (grootte, ligging, (huur)prijs)



Vanwege het bedrijf dat ik in Garmerwolde heb



Om mijn kinderen in een dorp te laten opgroeien



Omdat familie en/of vrienden in Garmerwolde wonen



Om de sfeer en het karakter van Garmerwolde



Om het nabijgelegen natuurgebied zoals 'Het Bevrijdingsbos'

Anders, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

10. Welke situatie is het meest op u van toepassing?



Ik verwacht de rest van mijn leven in Garmerwolde te blijven wonen (Ga naar Deel 2,
vraag 12)



Ik verwacht dat ik ooit ga verhuizen uit Garmerwolde



Ik verwacht dat ik binnen 5 jaar ga verhuizen uit Garmerwolde



Ik verwacht dat ik binnen 2 jaar ga verhuizen uit Garmerwolde
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11. Waarom verwacht u dat u gaat verhuizen? U mag het antwoordvlak ook leeg laten.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Deel 2. Contacten met dorpsbewoners

Het volgende onderdeel gaat over de contacten die u thuis, op straat of ergens anders in
Garmerwolde hebt.

12. Hoe ziet uw contact met dorpsgenoten eruit? Per onderdeel heeft u de mogelijkheid om te
kiezen uit: (bijna) dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks en nooit.

(Bijna)
dagelijks

Wekelijks

Elkaar
begroeten











Een praatje
maken











Bij elkaar
koffie
drinken











Elkaar helpen
met een
klusje
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Deelnemen
aan een
activiteit in
het dorp











Deelnemen
aan een
activiteit in
het dorpshuis











Iets
organiseren
voor het dorp











13. Waar ontmoet u dorpsgenoten voornamelijk? U mag meerdere antwoorden aanvinken.
(Antwoorden gaan op de volgende pagina verder.)



Thuis of bij iemand anders



Buiten op straat



In het dorpshuis De Leeuw



In de kerk



Op het sportveld



In of bij de school



Ik ontmoet (bijna) nooit inwoners

Elders, namelijk:
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Deel 3. Deelname aan dorpsactiviteiten en het dorpshuis

In dit onderdeel mag u aangeven of u wel of niet bereid bent om zich in te zetten voor activiteiten in
het dorp.

14. Bij de volgende stellingen kunt u aangeven of u het er (helemaal) mee eens, neutraal of
(helemaal) mee oneens bent.

Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

In
Garmerwolde
kunnen we
samen veel
voor elkaar
krijgen











Er zijn altijd
genoeg
vrijwilligers
te vinden
voor het
organiseren
van een
activiteit











Mensen met
nieuwe
ideeën voor
Garmerwolde
krijgen alle
ruimte











Ik zet mijzelf
graag in voor
Garmerwolde
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15. Hieronder kunt u aangeven of en bij hoeveel verenigingen/clubs/organisaties/commissies
u lid bent en hoeveel daarvan actief lid bent. Met actief lid wordt bedoeld dat u regelmatig
wat organiseert binnen uw vereniging/club/organisatie/commissie etc.

Lid
geen

1

Actief lid

2-4

5-7

7 of
meer

geen

1

2-4

5-7

7 of
meer

Binnen
het dorp

 

















Buiten
het dorp

 

















In het
dorpshui
s

 

















16. Hoe vaak zet u zich in voor een activiteit in Garmerwolde?



Nooit



Een paar keer per kwartaal/jaar



1 of 2 keer per maand



3 tot 5 keer per maand



6 keer of vaker per maand

17. Hoeveel uren zet u zich in voor een activiteit in Garmerwolde?



0 uren



Niet meer dan 1 uur per week



1 tot 5 uur per week
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5 tot 10 uur per week



meer dan 10 uur per week

18. Wilt u zich vaker inzetten voor Garmerwolde dan u nu doet?

Ja (beantwoord 20 en 21)

Nee (beantwoord vraag 19)





19. Wat is de reden dat u zich niet vaker wilt inzetten voor Garmerwolde? U mag het
antwoordvak ook leeg laten. (ga hierna door naar vraag 22)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

20. Wat wilt u doen? U mag het antwoordvak ook leeg laten.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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21. Hoeveel uur per week zou u meer tijd kwijt willen zijn aan het inzetten voor een activiteit in
Garmerwolde? (ga hierna door naar vraag 22)

U mag het antwoordvak ook leeg laten



______

22. Hoe vaak komt u in het dorpshuis?



(Bijna) nooit



Zo'n één à twee keer per jaar



Eén keer per kwartaal



Eén of een paar keer per maand



(Bijna) iedere week

23. Waarvoor komt u in het dorpshuis? U mag meerdere antwoorden aanvinken. (Antwoorden
gaan op de volgende pagina verder.)



Vanwege de sociale contacten



Omdat ik vrijwilliger van het dorpshuis ben



Omdat ik deelneem aan een activiteit/bijeenkomst in het dorpshuis



Omdat ik een activiteit organiseer



Omdat ik lid ben van een vereniging die in het dorpshuis bijeenkomt



Ik kom niet of nauwelijks in het dorpshuis
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24. Zou u meer willen doen in het dorpshuis?



Ja, ik wil graag meer in het dorpshuis doen of iets voor het dorpshuis organiseren.
(beantwoord 26)



Nee, ik wil niet meer in het dorpshuis doen of iets voor het dorpshuis organiseren.
(beantwoord 25)

25. Wat is de reden dat u niet meer wilt doen voor het dorpshuis?



Ik doe al genoeg voor het dorpshuis



Ik doe elders in het dorp al genoeg



Ik heb geen behoefte om iets te doen voor het dorpshuis

26. Wat zou u in het dorpshuis willen doen? U mag meerdere antwoorden aanvinken.

Ik wil af en toe een
kleine taak voor
het dorpshuis
verrichten
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activiteit van het
dorpshuis
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Deel 4. Ondersteuning en hulp in het dagelijks leven

De volgende vragen gaan over de ondersteuning of hulp die u krijgt of geeft aan een ander binnen
Garmerwolde. Ook worden er vragen gesteld over uw behoefte op dit gebied.

27. Welke optie is voor u van toepassing? U mag meerdere antwoorden aanvinken



Ik bied hulp of ondersteuning (beantwoord vraag 30 en 31)



Ik ontvang hulp of ondersteuning (beantwoord vraag 28, 29 en 32)



Geen van beiden (beantwoord vraag 31 en 32)

28. Door wie wordt u (weleens) geholpen of gesteund?



Mijn partner en/of familieleden helpen/steunen mij



Dorpsgenoten staan voor mij klaar

Anders, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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29. Bij welke van de volgende onderdelen ontvangt u zelf hulp of ondersteuning? U kunt kiezen uit de
antwoordmogelijkheden: ik ben tevreden over de hulp/ondersteuning die ik ontvang, ik zou graag
(meer) hulp/ondersteuning willen ontvangen of n.v.t.

Ik ben tevreden over de
hulp/ondersteuning die ik
ontvang

Ik zou graag (meer)
hulp/ondersteuning willen
ontvangen

Niet van toepassing

Huishoudelijke hulp







Boodschappen doen







Maaltijdbereiding







Klusjes in en rond de
woning







Persoonlijk verzorging







Vervoer







Een bezoek of een
gesprek







30. Bij welke van de volgende onderdelen biedt u hulp of ondersteuning aan een ander? U
kunt kiezen uit de antwoordmogelijkheden: Ik ben tevreden over de hulp/ondersteuning die ik
bied, ik zou graag (meer) hulp/ondersteuning willen bieden of n.v.t.

Ik ben tevreden over de
hulp/ondersteuning die
ik bied

Ik zou graag (meer)
hulp/ondersteuning
willen bieden

Niet van toepassing

Huishoudelijke hulp







Boodschappen doen







Maaltijdbereiding







Klusjes in en rond de
woning
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Persoonlijk
verzorging







Vervoer







Sociale interactie/
sociaal contact
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31. Bij welke van de volgende onderdelen wilt u nu of in de toekomst zelf hulp of
ondersteuning ontvangen?

Ja, dat zou ik nu
of binnenkort
nodig hebben
Huishoudelijke
hulp (met een
indicatie voor
thuiszorg)

Ja, in de toekomst Ik weet het niet / ik
heb daar nog niet
over nagedacht

Nee, ik hoef dat
niet

































Persoonlijk
verzorging









Vervoer









Een bezoek of
een gesprek









Boodschappen
doen

Maaltijdbereidin
g
Klusjes in en
rond de woning

32. Bij welke van de volgende onderdelen kunt u nu of in de toekomst hulp of ondersteuning
geven aan een ander?

Ja, dat kan ik nu of
binnenkort geven

Huishoudelijke
hulp (met een
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Ja, dat kan ik in
de toekomst
aanbieden
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indicatie voor
thuiszorg)

Boodschappen
doen

























Persoonlijk
verzorging









Vervoer









Een bezoek of
een gesprek









Maaltijdbereiding
Klusjes in en
rond de woning
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Deel 5. Binding met Garmerwolde

In dit onderdeel volgen stellingen waarin u uw mening kunt geven over de binding die u heeft met
Garmerwolde en de voorzieningen die daaraan kunnen bijdragen. De antwoordmogelijkheden lopen
uiteen van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Het gaat hierbij om uw eerste ingeving.

33. De volgende stellingen gaan over het dorp.
Helemaal mee
oneens
Ik vind
saamhorighei
d binnen het
dorp
belangrijk

De
betrokkenhei
d van
dorpsgenote
n in
Garmerwolde
is groot

Ik kan altijd
hulp vragen
aan
dorpsgenote
n

Ik vind dat
de
dorpsgenote
n in
Garmerwolde
teveel op
elkaar letten

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

helemaal mee
eens
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Sommige
dorpsgenote
n in
Garmerwolde
worden
buitengeslote
n

Ik voel me
eenzaam in
Garmerwolde
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Helemaal
mee
oneens
Ik voel me
thuis/welkom in
Garmerwolde

Ik voel mij mede
verantwoordelijk
voor de
leefbaarheid in
Garmerwolde

In Garmerwolde
gaat men op een
prettige manier
met elkaar om

Ik voel me
verbonden met
Garmerwolde en
mijn
dorpsgenoten

Ik heb voldoende
sociale contacten
met
dorpsgenoten

Ik woon in een
gezellig dorp met
veel
saamhorigheid

Ik ben tevreden
met de
diversiteit van
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Mee oneens

Mee eens
Neutraal

Helemaal mee
eens
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bewoners in
Garmerwolde

Ik voel me een
echte
Garmerwoldenaa
r

Ik vind het fijn
om hier te
wonen, maar
hoef niet zo
nodig contact
met anderen

De mensen in
Garmerwolde
kennen elkaar
nauwelijks
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34. De volgende stellingen gaan over voorzieningen in het dorp.

Helemaal
mee
oneens
Ik vind dat de
kerk bijdraagt
aan de
saamhorigheid in
Garmerwolde

Ik vind dat de
gemeente
bijdraagt aan de
saamhorigheid in
Garmerwolde

Ik vind dat
Dorpsbelangen
bijdraagt aan de
saamhorigheid in
Garmerwolde

Ik vind dat er
voldoende
dorpsactiviteiten
zijn voor de
jeugd

Ik vind dat er
voldoende
dorpsactiviteiten
zijn voor de
ouderen

Ik vind dat er
voldoende
cultureel aanbod
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Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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is (toneel,
muziek,
exposities, etc.)

Ik vind dat er
voldoende
sportaanbod is
(voetballen,
volleybal,
gymnastiek etc.)
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35. De volgende stellingen gaan over het dorpshuis De Leeuw en haar voorzieningen. Het
gaat hierbij om uw eerste ingeving.

Helemaal
mee
oneens
Ik voel me thuis
in het dorpshuis

Ik voel mij
medeverantwoor
delijk voor het
dorpshuis

Het dorpshuis
heeft een
belangrijke
sociale functie;
men ontmoet
elkaar daar

Het dorpshuis
heeft een
belangrijke
functie in de
ondersteuning
aan
hulpbehoevende
n

De ruimten van
het dorpshuis
worden goed
benut

Er zijn voldoende
dorpsactiviteiten
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Neutraal
Mee oneens

Mee eens

Helemaal mee
eens
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voor de jeugd in
het dorpshuis

Er zijn voldoende
dorpsactiviteiten
voor ouderen in
het dorpshuis

Er is voldoende
cultureel aanbod
in het dorpshuis
(toneel, muziek,
exposities)
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Helemaal
mee
oneens
Als het dorpshuis
er niet was, dan
kan ik ergens
anders heen

Ik vind mijn
activiteiten al
elders

Het dorpshuis
draagt bij aan de
saamhorigheid in
het dorp

Ik ben gehecht
aan het
dorpshuis

Ik vind het fijn
dat het dorpshuis
er is, maar ik
hoef er niet zo
nodig naar toe.

Het dorpshuis
vergroot de
onderlinge
betrokkenheid in
het dorp

De voorzieningen
die het dorpshuis
biedt zijn
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Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens
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passend voor
Garmerwolde

Iedere
dorpsgenoot
wordt voldoende
betrokken bij
initiatieven en
activiteiten
binnen het
dorpshuis

Een zorgzaam dorpshuis







83





Wiebing, DA
Kingma, DR

36. Wat zou u anders willen zien in het dorpshuis De Leeuw? U mag hier meerdere
antwoorden aanvinken.



Ik ben blij met hoe het nu is



Ik wil graag een gemengder publiek in het dorpshuis



Ik wil graag meer activiteiten voor ouderen



Ik wil graag meer activiteiten voor jongeren



Ik wil meer ruimte voor verenigingsleven



Ik wil graag dat mensen kunnen avondeten in het dorpshuis



Ik wil dat meer mensen zich inzetten voor het dorpshuis

Ik wil graag andere voorzieningen en activiteiten, namelijk:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Een zorgzaam Dorpshuis

84

Wiebing, DA
Kingma, DR

Deel 6. Leefbaarheid

De volgende vragen gaan over de leefbaarheid in en rondom het dorp.

37. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van leefbaarheid binnen en rondom uw
dorp? U mag kiezen uit de mogelijkheden van zeer belangrijk tot zeer onbelangrijk. Het gaat
hierbij om uw eerste ingeving.

Zeer
onbelangrijk
Landschap
en omgeving

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Zeer belangrijk









































Dorpshuis











Vrienden en
familie in de
buurt











School











Kerk











Rust en
ruimte

Hoe
Garmerwolde
eruit ziet

Sociale leven
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Speelplek
kinderen

Voorzieninge
n jongeren

Voorzieninge
n ouderen

Openbaar
vervoer

Veiligheid
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38. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van leefbaarheid binnen en rondom
Garmerwolde? U mag kiezen uit de mogelijkheden van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Het
gaat hierbij om uw eerste ingeving.

Zeer
ontevreden
Landschap en
omgeving

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden



















































Vrienden en
familie in de
buurt











School











Kerk































Rust en ruimte

Hoe het dorp
eruit ziet

Sociale leven

Dorpshuis

Speelplek
kinderen

Voorzieningen
jongeren
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Voorzieningen
ouderen

Openbaar
vervoer

Veiligheid
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Deel 7. Nieuwe ideeën voor het dorp en het dorpshuis De Leeuw

U bent bij het laatste onderdeel gekomen van deze enquête.
De volgende vragen zijn open vragen. Hier mag u noteren wat uw ideeën, verbeteringen of
verwachtingen over Garmerwolde en het dorpshuis zijn, zodat ook in de toekomst prettig geleefd kan
worden in Garmerwolde.

39. Heeft u goede ideeën of verbeteringen voor Garmerwolde en haar inwoners? Schrijf ze
hieronder op!

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

40. Heeft u goede ideeën of verbeteringen voor het dorpshuis van Garmerwolde? Schrijf ze
hieronder op!

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

41. Welke van bovenstaande ideeën zou u zelf willen en kunnen realiseren? (eventueel met
behulp van anderen) Wilt u hier noteren aan welke ideeën u wilt werken en wie of wat u
daarvoor nodig heeft.
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!

Woensdag 20 en dinsdag 26 januari 2016 wordt een bijeenkomst in de avond georganiseerd waarop
de resultaten van de enquête zullen worden gepresenteerd. Tijdens deze avonden nodigen wij u uit
om mee te denken over de uitkomsten en eventuele nieuwe ideeën voor het dorpshuis. Mocht u
geïnteresseerd zijn om deel te nemen, zet deze data in uw agenda. U krijg op een later moment een
uitnodiging.
Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Namens ZorgSaam Dorp

Daphne Wiebing
Daan Kingma
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Bijlage 3: tijdschema en spelregels avond 1
Tijdspad avond 1

17.30 uur

Inloop met soep en brood + nummers tafels verdelen

18.00 uur

Introductie Niels of Karin

18.05 uur

Introductie en voorstellen: ZorgSaam Dorp en pilot, Groninger Dorpen (Inge) en
Hanzehogeschool, onderzoek studenten

18.10 uur

Uitleg groepsgesprekken

18.15 uur

Thema 1 : uitleg /presentatie

18.20 uur

Start: thema 1 bespreking (5 of 6 groepsgesprekken)
-18.35 uur: afronden thema 1. Groep aan het woord (terugkoppeling)

18.40 uur

Thema 2: uitleg/presentatie.
18.45 uur start thema 2 bespreking: (5 of 6 groepsgesprekken)
19.00 uur afronden thema 2. Groep aan het woord (terugkoppeling)

19.05 uur

pauze

19.20 uur

Start: thema 3 bespreking (5 of 6 groepsgesprekken)
-19.35 uur: afronden thema 3. Groep aan het woord (terugkoppeling)

19.40 uur

Afsluiten

19.45 uur

Inleiding ideeënmuur: Inge

19.50 uur

Ideeën op de muur plakken

Spelregels
-

Per thema 2 vragen. 1 vraag per groep.
15 minuten in gesprek per onderwerp daarna terugkoppeling
A1 vellen: vol schrijven, alle gedachtenspinsels op papier. Alles kan!
Per tafel persoon die meeschrijft
Je hoeft elkaar niet te overtuigen
Elkaar uit laten praten
Alles mag! laagdrempelig en delen van kennis
Geen slechte ideeën
Schrijven en tekenen!
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Bijlage 4: sheets van dorpsavond 1.
Thema 1
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Thema 2
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Thema 3
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Bijlage 5: tafelonderwerpen dorpsavond 2.

Het dorpshuis is van ons allemaal!
Cursusaanbod en activiteiten: Denken





lezingen
Discussieclub (3 stippen)
Boekenclub
Activiteiten voor de jeugd tussen 15-25 jaar (2 stippen)

Cursusaanbod en activiteiten: Doen






Beweging/yoga: actief (1 stip)
Brei/haakcafé (4 stippen)
Verzamel- startpunt voor iets (bv fietstocht etc.)
Activiteiten voor de jeugd tussen 15-25 jaar (2 stippen)
Aftrap dag/open dag met kraampjes van alle verenigingen clubs bedrijven en vrijwilligers

Functie verbreding en aanpassingen













Een eigen ruimte voor de jeugd
Brievenbus voor kennis, ideeën en wensen
Gezamenlijke atelierruimte (9 stippen)
Dorpsbibliotheek (5 stippen)
Pinnen en Contactloos betalen
Draadloze microfoon
Faciliteren doormiddel van website
Prikbord
Culturele commissie (1 stip)
Badhuis
Autowasstraat
Sfeer creëren in het dorpshuis
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ZorgSaam Dorpshuis
Apparatuur en aanpassingen



AED apparaat bij het dorpshuis +opleiding vrijwilligers (2 stippen)
Drempels weg, rolstoel vriendelijk, invaliden toilet etc. (8 stippen)

Cursusaanbod en activiteiten




Internethulp
Een info-moment organiseren voor potentiele vrijwilligers
Repaircafe (6 stippen); klusdagen

Samenzijn






Dorpshuiskamer voor ouderen (koffieochtend, samen doen, samen vieren,
informatie) 2 stippen
Samen eten (en eten koken) (6 stippen); eetcafe
Algemene dorpshuiskamer dus niet alleen voor ouderen (6 stippen)
Ouderen meer betrokken en welkom bij en in het dorpshuis (2 stippen)
Vrije inloop
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Wonen in Garmerwolde
Activiteiten
 Nieuwe bewoners ontvangen in het dorp (4 stippen)
 Open huis van alle bedrijfjes in het dorp (3 stippen)
 Kerk ook gebruiken voor andere activiteiten (2 stippen)
Apparatuur en aanpassingen
 Drone voor verspreiding folders
 Verbeteren communicatie (website/informatievoorzieningen)
(8 stippen)
 Meer straatverlichting in het dorp
 Verbetering dorpsweg (5 stippen)
 Alle ‘openbare ruimtes’ van het dorp beter met elkaar
verbinden (7 stippen)
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ZorgSaam Dorp
Activiteiten
 Wandelgroepje 55+ (1 stip)
 Klusdagen organiseren
 Activiteiten ouderen algemeen (1 stip)
Apparatuur en aanpassingen/veranderingen (in het dorp)
 Levensloop bestendig wonen: hofje met meer generatie
woningen (12 stippen)
Ondersteunen







Regelmatig contact als basis en uitgangspunt
Internethulp
Ziekenbezoek
Deelauto
Boodschappenhulp
Klussendienst voor ondersteuning dagelijks leven, mét
meldpunt/ aanspreekpunt (4 stippen)
 Telefooncirkel (4 stippen)
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Bijlage 6: Onderbouwing van de aanbevelingen
Aanbeveling 1: Kracht van burgers inzetten voor een goed dorpsinitiatief
Bundel krachten en gebruik het netwerk
Uit de resultaten is gebleken dat bewoners gezamenlijk veel voor elkaar kunnen krijgen. In de
literatuur is de nadruk gelegd op dat het sociale domein in samenwerking met de eigen kracht van
burgers een rol kunnen spelen in het creëren van een burgerinitiatief. Zo laten de resultaten van
vooral paragraaf 4.5 zien dat eigen kracht een belangrijke factor is en dat waar veel sociale cohesie is,
bewonersgroepen zelf veel voor elkaar kunnen krijgen. Het is aan te raden om binnen
bewonersgroepen op zoek te gaan naar de kwaliteiten die ieder individu bezit wanneer men een
gezamenlijk doel wil bereiken. Bewoners zouden er tevens goed aan doen om persoonlijke
kwaliteiten te benutten en deze krachten te bundelen bij het uitwerken van activiteiten. Op de
georganiseerde dorpsavonden in Garmerwolde is op deze manier gewerkt om tot nieuwe ideeën en
initiatieven te komen. Ook voor Garmerwolde geldt dat een blijvend oog voor de kwaliteiten die
mensen al bezitten kunnen bijdragen aan een goed resultaat. Natuurlijk mag om ondersteuning van
buitenaf gevraagd worden. Dit sluit aan bij de ondersteuning die Groninger Dorpen heeft geboden bij
de zoektocht naar de nieuwe rol van het dorpshuis in Garmerwolde (zie paragraaf 4.5).
Taak voor de gemeente
De gemeente Ten Boer zou er goed aan doen om aandacht te hebben voor de ontwikkelingen die
gaande zijn in haar dorpen. Dit om ervoor te zorgen dat gemeentelijke plannen en wensen van de
burger op elkaar aansluiten.
Zet in op initiatieven waar enthousiasme voor is
De conclusie van het onderzoek laat zien dat met de aanwezige sociale cohesie in Garmerwolde de
bereidheid om te participeren groot is. De themagroepen die in Garmerwolde aan de slag gaan
kunnen tussentijdse doelen op stellen en belangrijke ijkpunten vieren om de moed voor hun initiatief
erin te houden. Het is aan te raden dat bewoners in een thema groep erop letten dat zij het overzicht
behouden door zich te focussen op een eigen prioriteit of themagroep waar de affiniteit ligt, dit om
te voorkomen dat bewoners straks van alles een beetje doen maar uiteindelijk door de bomen het
bos niet meer zien. Zoals zichtbaar werd op de dorpsavonden is enthousiasme en betrokkenheid een
belangrijke drijfveer om aan de slag te gaan ter bevordering van sociale cohesie.
Creëer draagvlak
Het is raadzaam wanneer een groep mensen start met een initiatief aandacht te besteden aan hoe
een plan gedragen kan worden door een grote groep mensen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk
wanneer gelden verzameld moeten worden voor een initiatief. Een eerste aandachtspunt voor de
groep die aan de slag wil gaan met een probleem of een idee is dat geïnventariseerd wordt welke
wensen er liggen bij alle belanghebbenden. Wanneer er voldoende animo is voor het plan dan is een
vervolgstap om te kijken wie zich wil aansluiten bij een onderdeel van de uitvoering. De groep met
het idee kan draagvlak creëren door een oproep te plaatsen met ‘wie wil zich aansluiten bij…. U kunt
zich hier opgeven’. Vermijd hierbij dat alleen focus ligt op uitvoering van grote taken. Het eenmalig
helpen in de keuken kan al een grote bijdrage leveren voor het bewerkstellingen van het plan. Naast
een oproep in een dorpsblad, Facebook pagina of mond-op-mond reclame (zie voor een voorbeeld
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paragraaf 3.2, kopje verspreiding) kan ook de samenwerking met o.a. de gemeente gevonden
worden. In de methode, paragraaf 3.5 is te zien dat de gemeente betrokken kan zijn bij de
activiteiten die door dorpsbewoners worden georganiseerd. Betrokkenen zouden er goed aan doen
om het netwerk die bewoners onderling met elkaar hebben te benutten. Juist bewoners die elkaar
kennen kunnen ervoor zorgen dat anderen willen aansluiten. Dit is een bevinding die gedaan is
tijdens het verspreiden van de uitnodiging voor de georganiseerde dorpsavond, resultaten daarvan
zijn terug te lezen in o.a. paragraaf 4.5.
Oog voor wensen en gezamenlijk normen en waarden
Garmerwolde is als belangrijk voorbeeld gebleken waar dorpsinitiatieven kunnen ontstaan door met
elkaar te zoeken naar wat er nodig is en welke behoeften er liggen. In paragraaf 4.3 van het rapport
is te lezen dat respondenten het belangrijk achten dat men zich graag voor elkaar inzet, mits op
vrijwillige basis. Ook wordt in paragraaf 2.3 geconstateerd dat de basis voor sociale cohesie aanwezig
kan zijn wanneer mensen in vrijheid keuzes kunnen maken. Aanbevelingen zijn dan ook om oog te
hebben voor de wensen van een individu en voor de gezamenlijk heersende normen en waarden. De
organisatie van een bijeenkomst waar gesprekken plaatsvinden aan de hand van stellingen is een
mogelijkheid hierbinnen. De manier waarop dit gedaan kan worden is terug te lezen in paragraaf 3.3.
Het is dan ook zeer gewenst dat wanneer van burgers gevraagd wordt om zorg voor elkaar te dragen
dit gebeurt in vrijheid. Daarbij is het dus raadzaam om tijdens zo’n bijeenkomst elkaars
verwachtingen ten opzichte van de ander helder te krijgen en eigen behoeften uit te spreken. Dit kan
in kleine groepen, waarin men zich vertrouwd voelt.
Taak voor vrijwilligers
De taak voor de bewoners is om de gemeente of andere organisaties te informeren over hun
plannen. Sterk aan te raden is om daarvoor één bewoner (per initiatief) aan te stellen die op de
hoogte is van wat er speelt Garmerwolde, die overzicht heeft en voorkomt dat wensen blijven liggen.
Een overkoepelende organisatie als Dorpsbelangen zou dit mogelijk op kunnen pakken, of dit
afstemmen onder de verschillende initiatieven.
Aanbeveling 2: Breed publiek voor het dorpshuis
In de literatuur is genoemd dat het belangrijk is ter kijken naar een breed publiek voor het dorpshuis
als ontmoetingsplek. De conclusie van het onderzoek geeft ook weer dat het dorpshuis als
ontmoetingsplek fungeert en dat bewoners van Garmerwolde daarin wensen een breed publiek te
bereiken. De vrijwilligers die veel voor het dorpshuis betekenen doen er goed aan open te staan voor
nieuwe ideeën en wensen voor het dorpshuis van diegenen die zich betrokken voelen bij het
dorpshuis. Vrijwilligers van Garmerwolde blijken bereid te werken aan een plan om breed aanbod
vanuit het dorpshuis aan te bieden om de toegankelijkheid te bevorderen. Manieren om
toegankelijkheid te creëren voor dorpshuizen in de toekomst werd al genoemd door één van de
vrijwilligers. Dit betreft het plaatsen van een bankje voor het dorpshuis, het organiseren van een vrije
inloopdag waarbij deuren geopend zijn en het rolstoelvriendelijk maken voor hulpbehoevenden.
Uit de resultaten bleek dat vooral een grote groep van veertig plussers veel vertegenwoordigd waren
bij activiteiten die plaatsvinden in het dorp. Ook de respondentengroep bestond voor een groot deel
uit veertig plussers. Om ook andere doelgroepen te betrekken doet zowel de gemeente als
bewonersgroepen er goed aan om na te denken over hoe het aanbod bij de vraag zou kunnen
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aansluiten. Het is dan raadzaam om te bedenken dat bijvoorbeeld onder de oudere doelgroep niet
iedereen de mogelijkheid meer heeft om zich vrij te bewegen. Een groep mensen zou zich dan
kunnen buigen over de vraag over hoe ook deze doelgroep het dorpshuis of een andere voorziening
in een dorp als Garmerwolde kan bereiken. Een bewoner uit Garmerwolde noemde al dat
autovervoer een mogelijkheid biedt. Nog doeltreffender is om de betreffende doelgroep zelf te
benaderen en hen op deze manier te betrekken bij de vragen die er liggen. Een telefooncirkel wordt
als initiatief opgezet in Garmerwolde. Voor een initiatief als deze kan gekeken worden of hulp nodig
is van een dorpscoach of jongerenwerker op dit vlak of dat vrijwilligers bereid zijn om een hulplijn uit
te zetten. Een tip is (in eerste instantie voor Garmerwolde en vrijwilligers van ZorgSaam dorp) om op
korte termijn een grote inloop dag te organiseren. Hierbij kunnen niet alleen bewoners, maar ook de
omgeving buiten Garmerwolde komen kijken naar welke initiatieven en plannen er voor
Garmerwolde liggen, door de aanwezigheid van sociale cohesie tot stand gekomen. Deze inloop dag
kan bekend gemaakt worden via krant, media, dorpsblad of het internet. Wellicht kan dit voor
nieuwe input zorgen. Design- thinking is een mogelijke methode die gebruikt kan worden.

Aanbeveling 3: Laat samenwerking plaatsvinden tussen verschillende voorzieningen en activiteiten
in het dorp
Een volgende aanbeveling komt voort uit het onderdeel leefbaarheid wat in paragraaf 4.4
beschreven staat. Uit de resultaten van dit rapport blijkt namelijk dat verschillende voorzieningen
belangrijk gevonden worden door respondenten in Garmerwolde. Het is dan ook zeer raadzaam om
binnen de eigen omgeving aandacht te hebben voor de samenwerking tussen verschillende
voorzieningen en activiteiten. Belangrijk hierbij is om, als men bijvoorbeeld lid is van een vereniging
of zich sterk verbonden voelt met een bepaalde voorziening, onnodig gevoel van concurrentie te
vermijden. Een groep mensen of een individu zou er dan goed aan doen om te accepteren dat
eenzelfde activiteit op twee plekken kan plaats vinden. Een voorbeeld komt voort uit de resultaten in
paragraaf 4.4: de kerk kan net als het dorpshuis een koffieochtend organiseren, zo vond een
respondent. Op deze manier zijn mensen vrij om zich aan te sluiten bij de plek die hij of zij het
meeste aanspreekt. Advies aan de aanbieder van de voorziening is om open te blijven staan voor
nieuwe gezichten en daarin laagdrempelig te zijn, zodat men het gevoel krijgt dat men welkom is.
Ook is het raadzaam om contact te houden met andere initiatieven in het dorp en van elkaars ideeën
te leren. Het lijkt nog een opgave voor de themagroepen in Garmerwolde om deze samenwerking te
vinden. Wat daarbij uiterst belangrijk is, is een goede coördinatie die geleid wordt door een persoon
die op de hoogte van alle plannen en hier ook de tijd voor heeft om dit te coördineren. Een advies is
om overleg te hebben tussen de partijen bij het organiseren van verschillende initiatieven. Wanneer
mensen drukte ervaren kan dit efficiënt georganiseerd worden door per themagroep 1 persoon
aanwezig te laten zijn bij het overleg (roulatie is mogelijk) en naderhand terugkoppelt.
Terugkoppeling kan ook zijn in de vorm van een verslag te lezen voor iedereen. Tijdens deze
overleggen kan gekeken worden naar overeenkomstige doelen, kan informatie en voortgang gedeeld
worden of kunnen groepen elkaar inspireren. Als dit gebeurt dan zou dit de sociale cohesie in een
dorp of binnen een groep kunnen bevorderen.
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