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DORPEN MET INITIATIEF!
GRONINGER DORPEN:

2015 stond bij Groninger Dorpen vooral in het teken van dorpen met initiatief. Op 
de Groninger Dorpendag in de onderwijscampus in Winschoten bleek dat volop; 
een dag om in te lijsten. En dat hebben we dan ook gedaan middels een Special 
van ons Nijsblad. Het Groninger Dorpen-team heeft zich ingezet om dorpen en 
dorpshuizen onderling, dorpen en overheden, dorpen en andere actieve organisa-
ties op het platteland, theorie en praktijk te verbinden. Om dit te bereiken hebben 
we diverse activiteiten georganiseerd, maar is ook actief de samenwerking gezocht 
met andere organisaties om onze positie te verstevigen en ook andere type 
projecten te kunnen uitvoeren. Samen met Stichting Oude Groninger Kerken, 
Vereniging Groninger Gemeenten, CMO/STAMM, onze zusterorganisaties de 
BOKD en Doarpswurk, maar ook de partijen waarmee we ons inspannen op het 
mijnbouwdossier, hopen wij op een vernieuwende manier bij te dragen aan de 
leefbaarheid op het platteland van Groningen. Zo is Groninger Dorpen onderweg 
naar een netwerkorganisatie die belangenbehartiging hoog in het vaandel heeft 
staan.

In dit jaarverslag een terugblik op de hoofdlijnen, met aandacht voor enkele 
specifieke activiteiten en aanvullend een cijfermatig overzicht.

HET TOEKOMSTBESTENDIGE DORPSHUIS
Aansluitend op de ontwikkelingen in de jaren hiervoor gingen we in 2015 door met de 
ondersteuning van dorps- en buurthuizen om deze duurzaam en toekomstbestendig 
te laten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om ‘de stenen’ maar ook om het vinden van 
nieuwe functies en de inzet van vrijwilligers. 
De veranderingen rond de Wmo en zorg leveren nieuwe doelgroepen op. Ouderen  
en alleenstaanden kunnen steeds vaker in het dorpshuis terecht voor activiteiten,  
ontmoeting en een gezamenlijke maaltijd. Dorpsmaaltijden zijn in opkomst en  
leveren veel meer op dan alleen een goedgevulde maag. 
Groninger Dorpen zette zich in voor het vergroten van de inzet en deskundigheid van 

vrijwilligers. Onder meer door het organiseren van 
trainingen Bedrijfshulpverlening, Boekhouden,  
Sociale Hygiëne en de Instructie Verantwoord  
Alcohol schenken. 
Mooie voorbeelden kwamen aan de orde tijdens de 
goedbezochte Dorpshuizenexcursie in oktober, waar 
inventieve verdienmodellen en unieke combinaties 
van functies werden gepresenteerd.

Ook organiseerde Groninger Dorpen verschillende 
dorpshuisoverleggen waar de vrijwilligers volop  
kennis en ervaring uitwisselden.

2 series Dorpenronde
    voorjaar en najaar 

PETITIE
Waardevermeerderingsregeling
door Gasberaad

VERENIGING  
GRONINGER DORPEN

157 leden dorpsbelangen 
105 leden 
dorps- en buurthuizen

DUURZAAMHEID
15 Groninger dorpen  
              aangemeld op  

www.netwerkduurzamedorpen.nl

3 thema-avonden
energie met o.a. GrEK 

COMMUNICATIE

26 NIEUWSBERICHTEN “actueel”
 OP WWW.GRONINGERDORPEN.NL

1328 volgers via Twitter

160 vind-ik-leuks
op Facebook

956 geabonneerd op  

ons gratis digitale nieuwsbrief

AARD-
BEVINGEN

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl
http://www.groningerdorpen.nl


DUURZAAMHEID
Groninger Dorpen heeft in 2015 een drietal 
avonden georganiseerd met de Groninger 
Energie Koepel (GrEK) en Natuur en Milieu 
Federatie (NMF) op het terrein van duurzame 
energie, met als hoogtepunt een avond met de 
burgemeester van Samsø. Ook hebben we het 
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts in huis 
waarbij wij samen met de Natuur en Milieu- 
federatie Groningen het eerste aanspreekpunt 
zijn voor lokale groepen in Groningen die  
werken aan duurzame lokale energieopwek-
king en energiebesparing. Verder is Groninger 
Dorpen provinciaal steunpunt van het Netwerk 
Duurzame Dorpen. Een digitaal netwerk voor 
‘ontmoeten, delen en inspireren’, waarin het gaat om duurzaamheid in de brede zin van 
het woord, met initiatieven op het terrein energie, wonen, voorzieningen, natuur, etc. 

BEWONERS MET INITIATIEF
Er gebeurt veel op het platteland. Dat het bruist in dorpen, zien we niet alleen aan de 
prachtige initiatieven die groepjes inwoners, dorpen, dorpshuizen indienen bij het 
Loket Leefbaarheid. We zagen het ook op crowdfunding-fondsenwervingavonden van 
de Ideeënbank, waarin Groninger Dorpen één van de inleiders was. Er werd ook flink 
uitgewisseld tijdens door ons georganiseerde excursies, gemeentelijke dorpenoverleg-
gen en via onze papieren en digitale nieuwsbrieven. Mensen en dorpen kunnen veel 
van elkaar leren. Medewerkers nemen de ervaring mee in hun adviezen en netwerk. 
Vele mooie voorbeelden werden gepresenteerd in de al genoemde Groninger Dorpen-
dag 2015 op de schoolcampus in Winschoten. De onderwerpen waren divers.  
Variërend van Zorg tot Groen, van Woningbouw tot Duurzame Energie, het kiezen 
voor een nieuwe werkwijze enzovoort. We zien dat de initiatieven naadloos aansluiten 
op ontwikkelingen in de maatschappij, zoals initiatieven op het gebied van duurzaam-
heid en zorg voor elkaar. Nog steeds is Groninger Dorpen actief als procesbegeleider 
in dorpen onderweg naar bijvoorbeeld Dorpsvisies. Ook hier zien we het brede scala 
aan thema’s voorbij komen en ontstaan dorpsvisies met bijvoorbeeld een groene 
paragraaf of een onderdeel sociale cohesie of wordt er een update gemaakt van alle 
activiteiten, met daarnaast een visie op wonen, welzijn, groen, zorg etc.  
Zo dragen wij eraan bij dat dorpen stevig hun eigen koers varen en bewoners en 
dorpsorganisaties elkaar optimaal weten te vinden en te versterken. 

Wanneer op initiatief van bijvoorbeeld de overheid bewoners via klankbordgroepen 
en/of een begeleidingscommissie hun inbreng kunnen hebben binnen thematische of 
dorpsoverstijgende projecten, kan Groninger Dorpen hierin een ondersteunende rol 
bieden. Zo is ook in 2015 een aantal malen de beschikbare informatie uit dorpsvisies 
via die weg op een goede plek terecht gekomen en de uitvoering mogelijk gemaakt. 
Een mooie ontwikkeling is dat na het stoppen van de Gebiedscommissie Reitdiepdal 
de mede door ons vertegenwoordigde bewonersorganisaties/-groepen elkaar blijven 
opzoeken. De eerste bijeenkomst zal voorjaar 2016 weer plaatsvinden, vanaf nu echt 
een gebiedsplatform, gecoördineerd door de Gemeente Winsum. 

Daarnaast zien we dat het thema zorg steeds belangrijker wordt in dorpen. Groninger 
Dorpen werd in 2015 door zowel dorpsbelangenverenigingen als dorpshuizen, steeds 
vaker gevraagd om voorlichting te komen geven over het ‘zorgen-voor-elkaar’, om te 
ondersteunen bij het opstarten van een zorginitiatief (zoals o.a. Verzoamelstee, vraag 
& aanbod etc.) én om een Wmo-scan voor dorpshuizen uit te voeren. Onder de vlag 
van onze landelijke koepel LVKK ‘Gebouw van betekenis’ hebben we een pilotproject 
uitgevoerd genaamd ‘ZorgSaam Dorp’. Verder is er vanuit de koplopersdorpen een 
netwerk voor zorginitiatieven opgestart, welke wordt gefaciliteerd door Groninger  
Dorpen. Ook zitten we in de stuurgroep van de innovatie werkplaats Samen Doen, 
zijn we onderdeel van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) 
en zijn we actief betrokken bij het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’.

DORPSHUIZEN
197 barvrijwilligers

IVA-gecertificeerd 
(11 instructiebijeenkomsten)

Tenminste 8 openingen 
nieuwe of verbouwde 
dorpshuizen

17 diploma’s 

Sociale Hygiëne 

Deelname 9 dorpshuizen-
overleggen

Dorpshuizenexcursie:  
ruim 20 personen uit  

10 verschillende dorpen 

PROJECTEN
570 aanvragen, waarvan 406 
projecten gehonoreerd bij Loket 
Leefbaarheid

88 dorpen en 10 wijken in 
aardbevingsregio onderweg met 
‘Elk dorp een duurzaam dak’

‘Zorgsaam Dorp’ zoektocht 
naar een passend zorginitiatief 

4 dorpsvisies mee helpen 
ontwikkelen 

Samen actief in het Groene 
Westerkwartier met Landschaps-
beheer Groningen, 9 deelnemende 
dorpen

Voorbereiding project Burger-
nabijheid 2016 i.s.m. VGG en 
CMO STAMM en Sterk Vrijwilligers-
werk in samenwerking met Huis 
voor de Sport en CMO STAMM

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/thema-avond-groninger-dorpen-samso-energieneutraal


AARDBEVINGEN, DE REGIO GOED
GEÏNFORMEERD EN GEHOORD
Ook in 2015 was Groninger Dorpen actief op dit onderwerp. Van 
deelnemer aan de Dialoogtafel, tot – samen met de andere maat-
schappelijke organisaties – oprichter van het Groninger Gasberaad 
en deelnemer aan de Maatschappelijke Stuurgroep van Nationaal 
Coördinator Groningen. Namens ons vertegenwoordigde vicevoor-
zitter Jan Boer. Met Samenwerking Mijnbouwschade Groningen 
brachten we organisaties bij elkaar om kennis uit te wisselen. En 
naast verschillende contacten met leden over specifieke proble-
men, heeft Groninger Dorpen dorpenrondes georganiseerd i.s.m. 
verschillende instanties en organisaties. Daarnaast hebben we ons 
dossier Aardbevingen op onze website steeds up-to-date gehouden. 
Nu het Gasberaad er is, kunnen wij gasberaad.nl en de digitale 
nieuwsbrief promoten, als bron van informatie en voor (online) 
interactie met bewoners. 

In de 9 gemeenten binnen het aardbevingsgebied is Groninger  
Dorpen in het najaar gestart met de voorbereidingen voor het 
grote leefbaarheidsprogramma ‘Elk dorp een duurzaam dak’. Dit 
programma heeft als doel om voor alle (bijna 100) dorpen een 
ontmoetingsplek veilig te stellen voor de toekomst. NAM financiert 
het project en Groninger Dorpen verzorgt de uitvoering. Voor het 
programma is een projectleider en projectmedewerker aangesteld. 
Het programma start in april 2016. Dorpen kunnen in aanmerking 
komen voor een fonds voor bouwkundige maatregelen en begelei-
ding bij het maken van een plan. In samenwerking met betrokken 
partijen, zoals bewoners, gemeenten en de andere leefbaarheidspro-
gramma’s, is het programma in 2015 uitgewerkt. Het programma 
zal tot en met 2018 lopen. Er wordt gewerkt aan een eigen website, 
vooralsnog is actuele informatie te vinden via onze website. 

TOEKOMSTMUZIEK 2016
Samen met onze partners CMOSTAMM en VGG gaan we in 
2016 aan de slag met een project over burgerparticipatie – 
overheidsparticipatie en samen met CMOSTAMM en Huis 
voor de Sport over Sterk Vrijwilligerswerk. 

ORGANISATIE

Kantoor en werkgeverschap
Groninger Dorpen is gehuisvest in het gemeente-
huis van Ten Boer. In 2015 voerde de Stichting
Ondersteuning Groninger Dorpen het werk- 
geverschap en overige facilitaire zaken uit voor
Groninger Dorpen en zijn we gegroeid naar  
10 medewerkers.

Groninger Dorpen is lid van de Landelijke
Vereniging van Kleine Kernen. Participeert in
projecten, doet actief mee in overleggen met
zusterorganisaties en heeft via de LVKK invloed
op de landelijke politiek. 

Bestuur op 31 december 2015
Voorzitter Dhr. R.A.C. Slager
Vicevoorzitter Dhr. J.J. Boer
Secretaris Dhr. J. van Omme 
Penningmeester Dhr. J. Klip
Bestuurslid Dhr. G. Schuurhuis

Medewerkers op 31 december 2015
Sjouke Bakker: dorpsbelangen en projecten  
(Loket Leefbaarheid, energie, duurzaamheid)
Pieter Knol: dorpshuizen en projecten 
(dorpshuizen.nl)
Maartje Kiep: dorpsbelangen en aardbevingen  
(SMS, Dialoogtafel/Gasberaad)
Nienke Vellema: dorpsbelangen en projecten  
(dorpsvisies)
Gilian Wijnalda: secretariaat 
Inge Zwerver: zorginitiatieven en projecten  
(Wmo-scan, Verzoamelstee, Zorgsaam Dorp, 
LVKK)
Heddy Leerink: project Loket Leefbaarheid 
Mayke Zandstra: project Elk dorp een  
duurzaam dak
Eva Bekkering: project Elk dorp een  
duurzaam dak
Olga Hartman: coördinerend teamleider

Contactgegevens
Postbus 23, 9790 AA Ten Boer
050 306 29 00
info@groningerdorpen.nl

http://dorpshuizen.nl
mailto:info%40groningerdorpen.nl?subject=

