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“Dorpskracht spiegelen, prikkelen  

en ontwikkelen”

http://www.groningerdorpen.nl


Voorwoord
Groninger Dorpen richt zich op het stimuleren van bewonersgroepen/
dorpen om hun eigen stem te laten horen en zelf plannen te realise-
ren. Daarbij horen tips en onderlinge uitwisseling over hoe dit voor 
elkaar te krijgen. Vanuit deze praktijk en ervaring van de dorpen 
spiegelen en prikkelen wij overheden en overige organisaties om deze 
beweging en kracht in dorpen te ondersteunen. Dat blijkt nog geen 
makkelijke weg! 
Opvallend vinden wij wel hoe sterk de drijfveer van dorpen is om echt 
van onder op en samen met overheden en partijen tot resultaten te 
komen. Van Kloosterburen tot Bad Nieuweschans. Van Tolbert tot 
Krewerd. Van Ulrum tot Tjuchem.
We zien interesse en belangstelling vanuit de dorpen. Dat is een goede 
ontwikkeling. Tegelijkertijd is er bij dorpen ook behoefte aan
merkbaar resultaat voor bewoners. Zover zijn we nog niet altijd. Een 
goed overleg tussen bewoners, overheden, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven is van cruciaal belang. Daar hoort ook uitwisseling 
over zoektochten vanuit verschillende perspectieven bij. En elkaar 
steeds (opnieuw) leren kennen.

In dit jaarverslag onze inzet in 2019.

Team en bestuur Groninger Dorpen
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Denk- en ontwerpge-
reedschap voor je dorp

KRACHTIGE INWONERS KRACHTIGE INWONERS

vanOnderen!

Tijdens het Dorpensymposium dat Libau in het voorjaar 
organiseerde in opdracht van de provincie Groningen en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, werden drie 
nieuwe gereedschappen gepresenteerd. Professionals 
en bewoners kunnen deze gebruiken bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van dorpen: #Dorpen in Groningen, 
#Typisch Gronings en de #Belevingskaart. Samen met 
Noorderbreedte, Studio MARCHA! en Ontwerpstation 
Loppersum ontwikkelde Groninger Dorpen de zelfstan-
dig door dorpen te gebruiken gereedschapskist Typisch 
Gronings. Met de betrokken (proces)architecten bieden 
wij aanvullende procesbegeleiding. Het eerste proces is 
in MEER-dorpen gestart. Met de gereedschapskist gaan 
bewoners – jong en oud – thuis en in het dorp op zoek 
naar hun Typisch Gronings-dorp. De gereedschappen 
vind je op WWW.LIBAU.NL en WWW.GRONINGERDORPEN.NL. 

Bewonersgroepen uit Krewerd, Tjuchem, Overschild en 
Steendam zijn begin 2019 gestart met het Initiatief 
vanOnderen! In 2019 hebben wij vanuit Groninger 
Dorpen zeven drukbezochte bijeenkomsten in het oude 
gemeentehuis van Ten Boer gefaciliteerd. Met onze 
steun zijn met elkaar ideeën uitgewisseld over een 
nieuwe bewonersgerichte leefbaarheidsaanpak van de 
dorpen in de regio Groningen. Bottom-up in plaats van 
top-down dus. We maakten met elkaar twee flyers 
waarin het gedachtengoed is verwoord. Ook presenteer-
den wij het netwerk en de beoogde werkwijze op een 
kennissymposium. Samen met het Gasberaad plaatsten 
we een advertentie in de krant en hadden verschillende 
overleggen met mensen uit andere sectoren en invals-
hoeken, waaronder natuurlijk de gemeenten. Inmiddels 
hebben diverse andere dorpen, waaronder Wester-
emden, Garrelsweer en ’t Zandt, zich als kritische 
meedenkers aangesloten en tonen ook vertegen-
woordigers van gemeenten meer en meer belangstelling 
voor onze visie. De provincie Groningen heeft een deel 
van de extra inzet in 2019 mogelijk gemaakt. Vertegen-
woordigers van het ministerie van BZK volgen ons 
project met grote belangstelling vanwege de vernieu-
wende democratische dorpsaanpak en beoogde actieve 
rol van gemeenten. In 2020 wordt een aantal zaken nog 
verder doorontwikkeld.

Gemeentelijke Dorpen-
contactfunctionarissen
Sinds 2012 organiseert Groninger Dorpen samen met de 
Vereniging van Groninger Gemeenten een overleg voor 
de ambtenaren die binnen hun gemeente vooral in 
contact staan met bewonersorganisaties en bewoners-
initiatieven, de zogenaamde dorpencontactambtenaren 
of tegenwoordig ook wel gebiedsregisseurs genoemd. 
Hun functies zijn ingesteld voor het verder brengen van 
initiatieven in dorpen, via de mogelijkheden en de 
wegen die de gemeentelijke organisatie biedt. Dorpen 
zijn vaak heel ambitieus. Hoe zorg je als ‘buiten-ambte-
naar’ voor een gestroomlijnde samenwerking tussen de 
gemeente en de actieve en initiatiefrijke dorpen? 

In 2019 vond het overleg steeds op locatie plaats. Zo 
waren we in april in Nieuwolda op bezoek (gemeente 
Oldambt) met info over het project Nieuwolda energie-
neutraal en de ontwikkeling van de gemeentelijke 
Omgevingsvisie. In september gingen we op tour door 
gemeente Midden-Groningen naar het Woldwijckcen-
trum, dorpshuis Kolham en MFC Zuidbroek waar o.a. 
werd gesproken over het gemeentelijke accommodatie-
beleid. Het bezoek van december aan Pieterburen in 
gemeente Het Hogeland werd uiteindelijk doorge-
schoven naar januari 2020.

Excursie dorpshuizen
Op 2 november was het weer tijd voor onze twee-
jaarlijkse dorpshuizenexcursie. Een bus vol vertegen-
woordigers van dorpshuizen, dorpsverenigingen,  
Groningen Plus en Groninger Dorpen bezocht succes-
volle ontmoetingsplekken in Niehove, Ulrum en Den 
Andel om daar ter plekke een antwoord te krijgen op  
de vraag: ‘Hoe doen ze dat toch?’

Loket Leefbaarheid (2014-2018) kreeg een  
vervolg via het Nationaal Programma Groningen

Het Loket Leefbaarheid – een subsidieloket voor 
kleinschalige leefbaarheidsinitiatieven van inwoners - 
was actief van 2014 t/m 2018. Over de periode 2014 
t/m 2018 hebben we een verslag geschreven. Hierin 
staan statistieken, maar ook enkele praktische voorbeel-
den van projecten die een bijdrage toegekend hebben 
gekregen. 

Ook vind je er de resultaten van de evaluatie van  
het programma door de beoordelingscommissie.  
Het eindverslag is te downloaden via 
WWW.LOKETLEEFBAARHEID.NL. 

In september 2019 heeft het Loket een doorstart 
gemaakt. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is 
er 1 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Bedoeld 
voor plannen van inwoners die bijdragen aan prettig 
wonen in straat, wijk of dorp. Eind 2019 waren er al 
ruim 150 aanvragen binnen. Aan een gehonoreerde  
aanvraag is gemiddeld € 5.500 euro toegekend.

Groninger Dorpen ondersteunt de aanvragers bij hun 
aanvragen. Het doen van een aanvraag kan alleen online 
via SNN. Dat blijkt niet voor iedereen een eenvoudige 
klus. Voor praktisch advies en/of steun is Groninger 
Dorpen beschikbaar, maar ook voor wat meer detail-
vragen over bijlages en criteria. We voorzien daarmee 
duidelijk in een behoefte. We krijgen veel mail en 
telefoontjes binnen en helpen mensen graag verder 
door de aanvraagprocedure.  
Ook op WWW.LOKETLEEFBAARHEID.NL staat veel info. 

http://www.libau.nl
http://www.groningerdorpen.nl
http://www.loketleefbaarheid.nl
http://www.loketleefbaarheid.nl
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Groninger Dorpen werkt samen met CMO STAMM en 
Huis voor de Sport Groningen binnen het project Sterk 
Vrijwilligerswerk. Ons werk binnen dit project is er op 
gericht om vrijwilligersorganisaties in dorpen te verster-
ken. Dit moet bijdragen aan de lokale leefbaarheid in de 
dorpen. Sterk Vrijwilligerswerk organiseert ontmoeting, 
kennisdeling, stimuleert verbinding en kijkt door de 
grenzen van bestaande vrijwilligersorganisaties in 
dorpen heen.

In 2019 is Groninger Dorpen weer actief geweest met 
Sterk Vrijwilligerswerk in een aantal dorpen. Zo waren 
we actief in Aduard, Spijk, Kommerzijl, Garsthuizen, 
Zoutkamp, Onderdendam en Warffum. Ook hebben  
we iets nieuws bedacht… Samen in mijn Eendje. 

Samen in mijn Eendje
Het wordt steeds moeilijker om inwoners van dorpen in 
beweging te krijgen om samen aan de slag te gaan met 
de leefbaarheid van hun dorp. Een zaal vol inwoners na 
een oproep in de dorpskrant blijkt steeds lastiger. In 
2019 is het project Sterk Vrijwilligerswerk op zoek 
gegaan naar creatieve manieren om met inwoners in 
gesprek te gaan. Zo is het idee van Samen in mijn Eendje 
bedacht.

Rob Mulder trekt met zijn lelijke eend op waterstof door 
het dorp. Hij gaat met zijn camera in de hand op zoek 
naar verhalen en ideeën van het dorp. Hij interviewt 
mensen en maakt kiekjes van bijzondere plekken. Plezier 
staat voorop. Uiteindelijk wordt al dit beeldmateriaal 
dezelfde dag nog gemonteerd en zo ontstaat een 
dorpsspecial die ’s avonds in première gaat voor de 
inwoners van het dorp. Na die tijd gaan inwoners onder 
leiding van de procesbegeleider van Sterk Vrijwilligers-
werk  in gesprek met elkaar over zaken die opvallend zijn 
in de dorpsspecial. Bovendien wordt er ter plekke een 
werkgroep samengesteld die verder aan de slag willen 
met deze onderwerpen. Zowel Garsthuizen, Zoutkamp 
en Warffum hebben meegedaan aan Samen in mijn 
Eendje. Alle dorpen vonden het een erg leuke manier 
om inwoners te betrekken bij de toekomst van hun 
dorp. Alle dorpsspecials terug te zien op het Youtube 
kanaal van Grandioos Groningen. 

Sterk Vrijwilligerswerk

KRACHTIGE INWONERS
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Krachtenbundeling Schildmeerdorpen: zelf aan 
het stuur
Ontwikkeling in de regio hebben ertoe geleid dat de 6 
dorpen rondom het Schildmeer hun krachten bundelen. 
Om het gebied samen weer schwung te geven en te 
werken aan actief burgerschap en slagkracht voor alle 
inwoners rondom het Schildmeer. 

Uit de gezamenlijke dorpsvisies zijn drie gedeelde 
concrete onderwerpen gevonden: ontwikkeling recrea-
tie rond het Schildmeer, verkeersveiligheid en met de 
gemeente komen tot afsprakenkaders als het gaat om 
wonen en duurzaam bouwen. Voor het eerste onder-
werp is nu een bewonerswerkgroep actief. Ideeën van 
ondernemers, aanwonenden, grondeigenaren en 
dorpen worden bij elkaar gebracht en zo mogelijk 
voorbereid om uit te voeren. Wonen en duurzaam 
bouwen en verkeersveiligheid lopen vooralsnog via 
andere routes.

Naast het leveren van een recreatieve impuls aan het 
gebied Rondom het Schildmeer, wordt dit gezamenlijke 
proces van en met bewoners ook gebruikt om de 
banden met de gemeente op een nieuwe manier vorm 
te geven. Het proces van democratische vernieuwing 
een ‘bottom-up’ push-up te geven. Met meerjarige 
afsprakenkaders t/m opties voor het werkbaar maken 
van ‘the right to challenge’. Vanuit de drijfveer: “We 
willen dit doen door zelf aan het stuur te zitten en 
verantwoordelijkheid en zeggenschap te nemen bij de 
vernieuwing van ons gebied.”

Groninger Dorpen en CMO STAMM verzorgen samen 
met de gebiedsregisseur van gemeente Midden-Gronin-
gen de ondersteuning van deze initiatiefgroep en zijn 
inmiddels naarstig op zoek naar financiering voor het 
vervolg van het proces en de uitvoering van de ideeën. 
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14 FEBRUARI: LANCERING WEBSITE  
WWW.ZORGZAMEDORPENGRONINGEN.NL
Het weer op 14 februari, Valentijnsdag, kon niet mooier 
toen wethouder Mariëlle de Visser van de nieuwe 
gemeente Het Hogeland samen met gedeputeerde 
Eelco Eikenaar, een nieuwe vlag hesen met daarop het 
logo van het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen. 
Dorpen waar verschillende bewonersinitiatieven 
antwoorden zoeken op de veranderingen in de zorg en 
het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. 
Initiatieven die van elkaar verschillen, maar waarvan het 
gemeenschappelijk doel veel belangrijker is: zorg voor 
kwetsbare en oudere mensen in een tijd van veel 
maatschappelijke veranderingen, waarbij ouderen 
geacht worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Het netwerk deelt zo de initiatieven met elkaar, 
maar vergroot ook de herkenbaarheid naar overheden 
en zorgaanbieders. Doel: verbeteren van de leefbaar-
heid in het dorp en bevorderen van de samenwerking 
tussen de formele en informele zorg. In dorpshuis 
Zijlvesterhoek te Onderdendam ging op deze dag de site 
WWW.ZORGZAMEDORPENGRONINGEN.NL, met een druk op 
de knop, de lucht in. 

14 FEBRUARI: LEERKRING DORPSONDERSTEUNER
Eén conclusie kunnen we in ieder geval trekken na een 
ongedwongen avond over de dorpsondersteuner in  
het dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam: dé 
dorps ondersteuner bestaat niet. Niet helemaal zelf  
het wiel uitvinden, juist van elkaar leren – maar ook 
ontdekken dat iedere aanpak uniek is – dat kwam 
veelvuldig naar voren tijdens gesprekken tijdens de 
avond die Groninger Dorpen organiseerde over de 
dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner is op dit 
moment nog een nieuw soort functie. Met een grote 
interesse bij de dorpen – en zelfs een toenemende vraag 
voor de inzet van een dorpsondersteuner – verwachten 
de aanwezigen dat veel meer dorpen binnenkort aan de 
slag willen met een ‘dorpseigen dorpsondersteuner’.  
De behoefte aan meer kennis over de rol van de 
dorpsondersteuner, de samenwerking met formele 
zorgpartijen, het betrekken van andere verenigingen  
en hoe het verder moet met de financiën.

14 MAART: PRESENTATIE ZORGZAME DORPEN 
NETWERKLUNCH PROVINCIEHUIS
Op 14 maart verzorgde Groninger Dorpen een presen-
tatie op het provinciehuis, voor ambtenaren, tijdens  
een netwerklunch.

16 MEI: HANDIGE HULPMIDDELEN EN MEER GEZON-
DE JAREN
Op 16 mei kwamen zowel bewonersinitiatieven als ook 
het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar rond 
het thema hulpmiddel zoals eHealth en domotica. Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd door de regiegroep 
Perzonalized and Customized Health (PCH). Groninger 
Dorpen is één van de regiegroepleden.

23 MEI: LEERKRING DORPSONDERSTEUNER
23 mei vond een leerkring Dorpsondersteuner plaats in 
het dorpshuis van Usquert. Een achttal dorpen nam deel 
om met elkaar uit te wisselen en nieuwe ervaringen en 
ideeën op te doen voor het eigen dorp. Deelnemers 
waren dorpen met een Dorpsondersteuner, maar ook 
dorpen die nog geen Dorpsondersteuner hebben. Een 
mix van geïnteresseerde, nieuwsgierige en dorpen die 
veel kennis en ervaring hebben met het concept. De 
mogelijkheden en belemmeringen die dorpen gaande-
weg tegenkomen bij de aanstelling van een Dorpsonder-
steuner zijn uitgebreid aan de orde gekomen.

ZORGEN VOOR ELKAAR ZORGEN VOOR ELKAAR

26 SEPTEMBER: KENNISCONGRES STERK  
GRONINGEN
Op donderdag 26 september vond het kenniscongres 
Sterk Groningen! plaats in de proeftuin en testhal van 
BuildinG in Groningen. Het congres, georganiseerd door 
het Kennisplatform Bouwen en Versterken en het 
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf ruim 
200 bezoekers inzicht in de huidige kennis omtrent 
techniek en leefbaarheid in het aardbevingsdossier. 
Groninger Dorpen werkte mee aan de workshop 
Toekomstbestendige Zorg en aan de presentatie van 
vanOnderen!

31 OKTOBER: KRIMPCONGRES
Groninger Dorpen mocht deze week een bus vol 
bezoekers van het ‘krimpcongres’ van de provincie 
Groningen rondleiden in Onderdendam, als één van  
de voorbeelden van het netwerk Zorgzame Dorpen 
Groningen. In Onderdendam is een dorpsondersteuner 
aangesteld. Er was veel aandacht in de pers voor dit 
onderdeel van het krimpcongres. De dorpsondersteuner 
was in het nieuws bij RTVNoord en het dagblad van het 
Noorden, maar ook bij het Algemeen Dagblad en 
landelijke zorgmedia.

http://www.zorgzamedorpengroningen.nl
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REGIOTEAM NOORDELIJKE WETENSCHAP EN 
INNOVATIE AGENDA
Op verzoek van minister Bruins heeft het UMCG een 
regionale, noordelijke wetenschaps- en innovatie agenda 
samengesteld, net als ook andere UMC’s in Nederland. 
Groninger Dorpen was vertegenwoordigd in het 
regioteam en dankzij deze inzet hebben we een grote 
input van bewoners kunnen krijgen voor o.a. de enquête 
die voor het ontwikkelen van deze agenda is uitgezet. De 
agenda wordt 8 april 2020 aangeboden aan de minister. 
Later volgt de actielijn achter deze agenda. 

ZORGZAAM LOSDORP
Met behulp van de ingevulde enquête ging Losdorp in 
2019 op zoek naar gezamenlijke dromen voor een 
Zorgzaam Losdorp. Twee inspirerende “Deel-Droom-Doe 
Sessies” hebben ertoe geleid dat nieuwe ideeën en 
initiatieven worden opgepakt die Losdorp nu en in de 
toekomst leefbaar kunnen houden. Groninger Dorpen 
ondersteunde de werkgroep en het dorp bij het 
realiseren van gezamenlijke wensen. Inmiddels is er een 
flyer waar alle 7 ideeën worden gepresenteerd en zijn er 
verschillende groepjes gestart met het realiseren van de 
ideeën. 

ZORGZAAM USQUERT
Een groep ‘meedenkers’ is in Usquert opzoek naar hoe 
‘zorg’ in het dorp een plek krijgt – een belangrijke vraag 
om te stellen nu steeds meer voorzieningen uit het dorp 
verdwijnen. Groninger Dorpen helpt Usquert mee vorm 
te geven aan het proces.

ZORG NABIJ
Groninger Dorpen is betrokken bij het project Zorg 
Nabij, waarin de provincie Groningen samen met vier 

Zorgzame projecten
gemeenten op verschillende manieren aan de slag gaat 
met de veranderingen in de zorg en dichtbije, gezamen-
lijke oplossingen.

PCH EN GEZOND WONEN
Dit jaar is er vanuit twee overlappende coalities geld 
beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het 
netwerk Zorgzame Dorpen Groningen. en de samen-
werking van zorgzame bewonersinitiatieven met 
zorgaanbieders, instellingen en onderwijs. Het gaat om 
de Regiegroep Perzonalized and Customized Health 
(PCH) en de Coalitie Gezond Wonen. Hiermee hebben 
we verschillende dorpen in Groningen extra onder-
steuning kunnen bieden, maar ook kennis vanuit deze 
netwerken die wij zelf niet in huis hebben. En andersom 
hebben we de ideeën en nieuwe zorgoplossingen vanuit 
bewoners kunnen koppelen aan zorgaanbieders, 
bedrijven en instellingen.

POSITIEVE GEZONDHEID
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust men daar 
in de zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar 
hun klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die 
kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een 
andere invalshoek en geeft invulling aan eigen regie. Het 
accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun 
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 
Zorgbelang Groningen heeft daarom Positieve Gezond-
heid omarmt. Ze behartigen de belangen van inwoners 
van Groningen als het gaat om zorg en welzijn. Samen 
met de mensen om wie het gaat! Eigen regie is daarbij 
belangrijk. Groninger Dorpen werkt projectmatig samen 
met Zorgbelang Groningen, maar ook vanuit het 
netwerk met vele andere partijen, samen aan Positieve 
Gezondheid.

ZORGEN VOOR ELKAAR ZORGEN VOOR ELKAAR

Zorgen voor elkaar. Veur mekoar, mit mekoar!
Op het Groninger platteland zoeken steeds meer 
bewonersinitiatieven zelf een passend antwoord op de 
veranderingen in de zorg en het ‘langer zelfstandig thuis 
wonen’. Dit doen ze veur mekoar, mit mekoar! En daarin 
gaat de provincie voorop.

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen 
stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om 
in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van 
verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse 
eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe 
‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het 
verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en 
vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten 
voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen. 
Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart 
– veur mekoar en mit mekoar – om de zorg en leefbaar-
heid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbete-
ren.

Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewoners-
initiatieven, faciliteert het netwerk Zorgzame Dorpen 
Groningen en de website en organiseert bijeenkomsten. 
Groninger Dorpen werkt hierin samen met een aantal 
partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en onderwijs.

Het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen (gestart in 
februari 2018) is gegroeid in 2019 en is verder door-
ontwikkeld. We tellen ruim 140 zorgzame dorpen in 
onze provincie. 
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nieuwe dorpseigen rol. Zo organiseren we een leerkring 
voor dorpen en hebben we aangedrongen op een 
onderzoek naar de dorpsondersteuner. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in 2019 door Richard Jong-A-Pin vanuit de 
Aletta Jacobs School of Public Health. Dit is gelukt met 
behulp van de Regiegroep PCH, onder uitvoering van 
HANNN. De resultaten van het onderzoek worden begin 
2020 bekend gemaakt.

NEDERLAND ZORGT VOOR ELKAAR (NLZVE)
Groninger Dorpen was in 2019 vertegenwoordigd in  
het bestuur van de landelijke koepel voor zorgzame 
bewonersinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar.  
Ook hebben we samen met NLZVE de leerkring Dorps-
ondersteuner georganiseerd. Per 2020 is Anne Hilderink 
– verbonden aan de coöperatie Sint Jan te Klooster-
buren – bestuurslid van NLZVE.

Samenwerkingen en bijdragen aan
NCG ZORGVASTGOED
Groninger Dorpen heeft in 2019 het instituut Nationaal 
Coördinator Groningen regelmatig input geleverd aan 
het proces rond aardbevingsbestendige zorgvastgoed, 
genoemd Toekomstbestendige Zorg en telkens de 
discussie gevoed vanuit het perspectief van zorgzame 
bewonersinitiatieven. 

DORPSONDERSTEUNER EN DOORONTWIKKELING
De dorpsondersteuner is een persoon die zich inzet voor 
het dorp om de leefbaarheid te optimaliseren. De dorps-
ondersteuner houdt zich veelal bezig met de organisatie 
van informele zorg, legt verbinding tussen sociaal en 
medisch domein, staat dorpsbewoners bij in hun relaties 
met zorgorganisaties en overheid en/of zet zich in voor 
de versterking van het verenigingsleven en de organisa-
tie van (andere) sociale activiteiten. Groninger Dorpen 
faciliteert dorpen met de doorontwikkeling van deze 

ZORGEN VOOR ELKAAR

IN EEN
LEEFBAAR

DORP



stichting Samenwer-
king MijnbouwSchade
Voor stichting Samenwerking MijnbouwSchade  
Groningen organiseerden wij drie bijeenkomsten.  
De behoefte om met elkaar kennis en ervaringen  
uit te wisselen vanuit allerlei invalshoeken blijft,  
wordt vervolgd in 2020. 

Ook in 2019 konden de buurt- en dorpshuizen, onze 
provincie telt er bijna 200, weer met vragen op allerlei 
gebied terecht bij Groninger Dorpen. Het gaat hierbij 
vaak om praktische vragen over wet- en regelgeving, 
beheer en onderhoud, exploitatie en fondsenwerving. 
Onze vereniging heeft in de loop van de jaren een groot 
archief met dorpshuisonderwerpen opgebouwd en we 
dragen actief bij aan de landelijke vraagbaak die te 
vinden is op WWW.DORPSHUIZEN.NL. In 2019 was  
Groninger Dorpen, samen met onze Drentse zuster-
organisatie BOKD, eindredacteur van deze website.

Daarnaast organiseerden we weer diverse cursussen en 
thema-avonden voor dorpshuizen. Vaste prik zijn de 
cursus BHV (herhaling), de cursus ‘Sociale Hygiëne’ en 
de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) die 
Groninger Dorpen op verzoek op locatie verzorgt. 
Bijzonder was in 2019 de samenwerking met de KNHM 
foundation en de BOKD bij het trainingstraject ‘Pitchen 
voor Impact in je dorp’. Pionierende bewonersinitiatie-
ven konden zich opgeven om in diverse workshops te 
werken aan hun bedrijfsplan. Tijdens de finale in 
september won het initiatief ‘Dorpshuis Borgercompag-
nie’ de publieksprijs van € 1.000 en een cheque voor  
50 adviesuren ging naar de initiatiefnemers uit Jonkers-
vaart, die een oud schoolgebouw willen transformeren 
naar een plek voor ondernemerschap, zorg en ontmoe-
ting.

DORPSHUIZEN

Ruim 110  barvrijwilligers van  

13 verschillende buurt- en dorps-

huizen hebben het IVA-certificaat ontvangen.

17 diploma’s Sociale Hygiëne uitgereikt.

Organisatie 8 gemeentelijke dorpshuis-
overleggen.

Doorlopend advies aan dorpshuizen 

betreffende diverse vraagstukken.  

Dorpshuizenexcursie  ‘Hoe doen 

ze dat toch?’

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (LEV) / 
Duurzame Energie

Gasberaad en onze eigen inzet

Vanuit het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts zijn er 
in 2019 weer diverse energie-initiatieven geholpen met 
een startsubsidie van maximaal € 10.000. Het program-
ma Lokale Energietransitie loopt af in 2019. Onze 
partners Groninger Energie Koepel, Natuur en Milieu-
federatie Groningen en Grunneger Power werken 
daarom hard aan een nieuwe programma Lokale 
Energietransitie (PLET 2.0).

Groninger Dorpen is agendalid van de Regionale Energie 
Strategie (RES). Nederland is opgedeeld in 30 ‘RES- 

Ook in 2019 was Groninger Dorpen actief in het 
Gasberaad. In 2019 is de formele overlegstructuur 
gewijzigd waardoor één coördinatiepunt voor overleg 
met de maatschappelijke organisaties in de volle 
breedte van de problematiek ontbreekt. Voor de diverse 
dorpen hebben we domweg te weinig capaciteit. We 
deelden informatie rond de inspraakmogelijkheid Nota 
Ondergrond Provincie Groningen, uitnodigingen van 
erfgoedloketbijeenkomsten, namen deel aan de 
begeleidingscommissie van het onderzoek Gronings 

Dorpshuizen in de  
versterking
In september voerde Groninger Dorpen overleg 
met ambtenaren van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken over de dorpshuizen die te maken 
hebben met de versterkingsopgave. Aandacht 
werd gevraagd voor het moeizame proces van 
versterken en de grote wissel die getrokken 
wordt op de vrijwilligers. 

regio’s’ die allen een bod moeten doen om een deel  
van 35 TWh, de doelstelling uit het Klimaatakkoord, in 
hun regio op te wekken. Dit moet gerealiseerd worden 
met een zorgvuldige inpassing en een gedegen partici-
patieproces. Achter de schermen zijn provincie,  
gemeenten en waterschappen bezig om te komen tot  
een bod vanuit de RES-regio ‘Groningen’.
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Perspectief. Ook hielden we ons bezig met de afronding 
van Kansrijk Groningen-programma’s waarbij wij 
betrokken waren. In augustus waren wij aanwezig en in 
de voorbereiding betrokken bij een werkbezoek van 
minister Ollongren van BZK aan Garmerwolde (dorps-
huizen) en ’t Zandt (dorpen). Zorgen van bewoners, 
ontwikkelingen en bijzondere situaties als het gaat om 
de Groninger ondergrond en het hier veilig en goed 
wonen en werken, daar blijven we alert op. 

Afronding ‘Elk dorp 
een duurzaam dak
Op 26 februari werd tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in het mooi verbouwde dorpshuis van Mensingeweer  
de regeling ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (EDEDD) 
afgesloten. EDEDD werd uitgevoerd door Groninger 
Dorpen en was onderdeel van het leefbaarheids-
programma Kansrijk Groningen. Ontmoetingsplekken in 
de aardbevingsgemeenten konden een bijdrage aan-
vragen voor het toekomstbestendig maken van het 
gebouw. Bijna 70 accommodaties deden aan EDEDD 
mee.

http://www.dorpshuizen.nl


In 2019 heeft Inge Dekker als vrijwilliger namens 
Groninger Dorpen zitting genomen in het OV-Consu-
mentenplatform Groningen. Via onze nieuwsbrief doet 
zij verslag wanneer er in het platform iets besproken 
wordt dat van belang is voor de dorpen. Andere 
organisaties die deelnemen zijn bijvoorbeeld de 
Fietsersbond Groningen, Groninger Studentenbond en 

Groninger Dorpen in het OV-Consumentenplatform

Zorgbelang Groningen. Consumenteninspraak is een 
wettelijke verplichting volgens de Wet personenvervoer 
2000. In Groningen vertegenwoordigt het OV-Consu-
mentenplatform de consument. Het platform adviseert 
overheden en vervoerders, gevraagd en ongevraagd, 
over alles wat bij het openbaar vervoer in de provincie 
Groningen komt kijken.
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Dorpshuizen vitaal
In 2019 werkte Groninger Dorpen ook samen met 
studenten van de Hanzehogeschool. In januari presen-
teerden zij een plan voor de, na het vertrek van de bieb, 
leeggekomen ruimte in Dorpshuis Agricola in Baflo. En 
bij de dorpshuizen van Kolham, Veelerveen en Wedde 
werden ‘vitaliteitsscans’ gemaakt. De vitaliteitsscan is 
ontwikkeld in Gelderland en is bedoeld voor buurt- en 
dorpshuizen die open staan voor nieuwe en andere 
richtingen. Samen met de dorpshuisadviseur wordt 
gekeken naar de parels, aandachtspunten, kansen en 
bedreigingen van het dorpshuis en wordt een gericht 
advies gegeven.

Goud Grunn
Groninger Dorpen is samen met het Epi Kenniscentrum 
en BuildinG, initiatiefnemer van het project Goud 
Grunn. Goud Grunn betrekt de leerlingen bij de regio 
die te maken heeft met vele ontwikkelingen. Centraal 
staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad 
eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren 
worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitge-
daagd hierover na te denken. Groninger Dorpen heeft 
o.a. gastlessen verzorgd op de deelnemende scholen.

Nationaal Programma 
Groningen
Bij de start van het Nationaal Programma Groningen 
waren we vanuit Groninger Dorpen bestuurlijk betrok-
ken bij de verschillende stakeholdersbijeenkomsten die 
vanuit de kwartiermakers werden georganiseerd. Voor 
Zorg lange tijd in gesprek geweest over een rol om 
vanuit het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen te 
kunnen adviseren over het proces. Loket Leefbaarheid 
kon begin september starten. Groninger Dorpen voert 
dit in samenwerking met SNN uit, in opdracht van het 
NPG. Eind 2019 waren al 172 aanvragen ingediend.

De wereld om ons heen verandert; dat ervaren we 
allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor 
dorpen en hun actieve bewoners, weten we ook. Maar 
hoe pak je die kansen en welke kansen laat je bewust 
liggen? In het Kleine Kernen Spel en dagen opdrachten
het bestuur van dorpsbelangen uit om hardop na te
denken hoe te handelen wanneer, bijvoorbeeld een
initiatiefgroep een dorpswindmolen wil realiseren, de
laatste school dreigt te gaan sluiten, de gemeente
aangeef het groenonderhoud te willen overdragen, een
buurt in het dorp klaagt over een verkeeronveilige
situatie… Rottum en Westerlee verkenden als bestuur 
van de dorpsvereniging hun huidige en toekomstige rol. 
Ook speelden we het spel op de tweede avond van de 
cursus over de nieuwe Omgevingswet en tijdens het 
Dorpenoverleg van Oldambt.

Op donderdag 21 maart vond in MFC De Meeden in 
Aduard de feestelijke slotbijeenkomst plaats van het 
project ‘Manifest toekomstbestendige dorpen’, waar  
het college van de gemeente Westerkwartier het eerste 
exemplaar van de verzamelmap in ontvangst nam. 
Het project was geïnitieerd door de raad van de voor-
malige gemeente Zuidhorn en bedoeld om de over-
dracht van de samenwerking met de dorpen na de 
gemeentelijke herindeling soepel te laten verlopen. 
Bijna alle dorpen deden mee. De dorpsmanifesten zijn  
in samenwerking met dorpsbewoners, Arno van der 
Heyden en Groninger Dorpen tot stand gekomen.

De manifesten staan vol met plannen voor de toekomst 
maar ook met ideeën over hoe dorpen de uitvoering 
willen oppakken. Het is een mooie basis voor een goede 
samenwerking met de gemeente. Groninger Dorpen 
zette vijf procesbegeleiders tegelijk in zodat het project 
binnen een jaar succesvol kon worden afgerond. De 
dorpen kunnen trots zijn op hun eindproducten!

Verkiezingen
In 2019 deelden wij informatie en uitnodigingen, 
droegen wij in meer of mindere mate bij aan pro-
gramma’s, van verschillende verkiezingsdebatten 
voorafgaand aan de Provinciale Staten-verkiezing en  
de waterschapsverkiezingen: Politiek Gasdebat, debat 
over zorg en leefbaarheid en het Lijsttrekkersdebat  
voor een groen en energiek Groningen.

Het Kleine Kernen Spel is ontwikkeld voor dorps-
organisaties, door onze landelijke koepel de Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen, nadat er een onderzoek 
aan vooraf ging over het toekomstperspectief van 
bewonersoverlegorganisaties.

Westerlee en Rottum speelden het  
Kleine Kernen Spel

Toekomstbestendige 
dorpen in het  
Westerkwartier
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Jongerentop
Bijna 850 jongeren gingen op 7 juni aan de slag met hun 
toekomst tijdens creatieve workshops en gesprekken op 
het festivalterrein van JOT. Van verschillende scholen en 
uit diverse dorpen en gemeenten zaten ze samen aan 
tafel. Wat vinden zij belangrijk voor hun toekomst in de 
regio? Wat moet er dan gebeuren? Nu, over een jaar, 
maar ook over 10 of 20 jaar? De jongeren hebben 
samen ideeën en projecten bedacht voor de toekomst 
van hun leefomgeving, het aardbevingsgebied.
En, we gaan verder! Samen met jongeren én met onze 
ambassadeurs, zijn we aan de slag om de ideeën en 
thema’s uit te voeren. 

DIT ZIJN DE 8 THEMA’S DIE (IN WILLEKEURIGE 
VOLGORDE) HET MEEST BESPROKEN ZIJN EN AAN 
MEERDERE TAFELS TERUG KWAMEN:

1. Veiligheid
2. Milieu, klimaat en groene energie
3. School/onderwijs/werk
4. Voorzieningen
5. Meer groen
6. Minder plastic
7. Ontmoeten en omgaan met elkaar
8. Invloed, jongeren een stem

DOELEN JOT:

- Jongeren invloed en een stem geven, de jongeren ook 
laten zien dát ze invloed hebben! Ons ultieme doel: 
dat het over 10 jaar normaal is om jongeren te 
betrekken bij beleid en uitvoering binnen organisaties 
en bedrijven.

- Hoop en perspectief bieden, niet de focus op de 
ellende van de aardbevingen, maar op de toekomst  
en de mogelijkheden, laten zien dat wat je wilt: in 
Groningen kan het! Zo ook een gezamenlijke trots 
creëren voor deze prachtige regio!

- We willen jongeren uit alle hoeken van de regio,  
van alle leeftijden en niveaus met elkaar in contact 
brengen en de kracht van de groep laten zien. Zij  
zijn de toekomst, zij maken de toekomst.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST KLAAR VOOR DE TOEKOMST
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In veel gemeenten organiseert Groninger Dorpen 
jaarlijks een overleg met de buurt- en dorpshuizen waar 
men kennis en ervaring kan uitwisselen. Daar zaten in 

Raad in contact met buurt- en dorpshuizen

Op dinsdag 4 juni vond in Tolbert de 1e avond van de 
cursus over ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ 
plaats. Het was een activiteit die in samenwerking met 
de twee andere noordelijke dorpenkoepels, de Drentse 
BOKD en het Friese Doarpswurk was georganiseerd. De 
opkomst was overweldigend. Met veel informatie van 
inleiders uit dorpen, gemeenten en overige deskundi-
gen. De 2e avond organiseerden de organisaties per  
provincie. Die vond plaats in ’t Mainschoar in Kolham  
op 12 november. Deze keer was er een programma met 
ruimte voor uitwisseling en interactie tussen de deel-
nemers.

Deskundige Ton Hoekstra leidde het programma in met 
een inhoudelijke terugblik: Wat verandert er met de 
komst van de nieuwe Omgevingswet? Wat zijn speci-
fieke situaties in onze provincie? Leefomgeving wordt 

Ook gingen we natuurlijk weer de provincie in voor het 
begeleiden van dorpen bij het maken van hun dorps-
visies. Van Eenrum tot Vlagtwedde, van Uithuizen tot  
De Wilp en vele dorpen daar tussenin, hielpen wij bij  
het ontwikkelen van gedegen plannen met draagvlak  
en ambitie om met de uitvoering aan de slag te gaan.

Cursus ‘De nieuwe Omgevingswet en de 
dorpsvisie’

Dorpsvisies

straks meer in zijn totaliteit bekeken en meer vanuit zijn 
functionaliteit dan vanuit enkel de bestemming. Het 
initiatief komt centraal te staan. Wat betekent dit voor 
dorpsbelangenorganisaties? En hoe passen de dorps-
visies nu in dit geheel?

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

VERENIGING

2019 drie nieuwe gemeenten bij: Groningen, Het 
Hogeland en Het Westerkwartier. In Groningen en in Het 
Hogeland presenteerden verschillende accommodaties 
zich en kon men daarna in gesprek met de gemeente-
raadsleden. In het Westerkwartier werd het overleg 
verdeeld over drie kennismakingsbijeenkomsten. Deze 
heringedeelde gemeenten staan de komende tijd voor 
de lastige klus om het oude accommodatiebeleid te 
harmoniseren. Groninger Dorpen zet zich ervoor in dat 
de buurt- en dorpshuizen hier actief bij betrokken 
worden. In september hielpen we bij het organiseren 
van een bustoer met de Groninger wethouders Jongman 
en Bloemhoff langs de dorpshuizen van de voormalige 
gemeente Ten Boer. 

http://www.groningerdorpen.nl
http://www.groningerdorpen.nl
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Het landelijke platform Dorpshuizen.nl, bestaande uit 
alle provinciale koepelorganisaties voor dorpen en 
dorpshuizen, kwam ook in 2019 vier maal bij elkaar. Bij 
elke vergadering stond een voor dorpshuizen belangrijk 
thema op de agenda. Op 9 mei was Groninger Dorpen 
gastheer en ontvingen wij de verschillende provinciale 
koepels in de gloednieuwe multifunctionele accommo-
datie van Grootegast.

Leden
In 2019 hebben we vier nieuwe leden mogen verwel-
komen: MFC De Stroming (Groningen), Stichting 
Dorpsbelangen Uithuizen, Dorpscoöperatie  
Ommelanderwijk U.A. en Dorpsbelangen Vlagtwedde.

Helaas hebben we ook afscheid genomen van 2 leden. 
Buurtvereniging ’t Spoordok hield op te bestaan. 
Daarnaast is Stichting SPiNN (die ’t Marheem in  
Marum beheerde) opgegaan in Stichting Vlechter.

Noordelijk Overleg en 
Landelijke Plattelands-
parlement
In het 100% cradle-to-cradle MFC in Rottevalle ontmoet-
ten wij onze Friese en Drentse zusterorganisaties 
Doarpswurk en BOKD voor ons jaarlijkse Noordelijk 
Overleg. We organiseerden samen een cursus rond de 
Omgevingswet voor onze Noordelijke achterban en 
wisselden uit over de methodes De Arkbak (Friesland) 
en Typisch Gronings. Samen reisden we af naar het 
Landelijk PlattelandsParlement in Venhorst, in novem-
ber, om ook hier het Noorden landelijk op de kaart te 
zetten en andere dorpenmensen te ontmoeten en van 
elkaar te leren.

Overleg via de  
Landelijke Vereniging 
Kleine Kernen
Via onze Landelijke Vereniging Kleine Kernen zijn we 
betrokken bij onze collega-organisaties en zetten we 
samen met de LVKK onderwerpen ook op de agenda van 
de landelijke politiek. In 2019 is bijvoorbeeld een brief 
Energietransitie gestuurd aan de Tweede Kamer die 
inging op de ruimte op het energienet voor vele dorpse 
energiecoöperaties, dorpshuizen en sportverenigingen 
die energie willen opwekken. 

In 2019 kon gestart worden met het spel over de rol van 
dorpsorganisaties: het kleine kernenspel, spraken we 
met elkaar over de toekomst van de dorpenbeweging. 
Ook waren wij aanwezig bij het vanuit de LVKK georgani-
seerde Plattelandsparlement 2019 in Venhorst. En bij de 
dorpsvernieuwingsprijs deden 2 Groningse deelnemers 
mee, waarbij Den Andel hoge ogen heeft gegooid en tot 
de finalisten behoorde. 

Samen met de LVKK waren wij in 2019 vanuit het project 
Jong Platteland in staat om de Jongerentop te organise-
ren en waren we ook betrokken bij de conferentie “dorp 
zoekt trekkers op 11 oktober in Kleve” en het Jeugd 
manifest voor het Europees Platteland.

Er zijn 24 digitale nieuwsbrieven verstuurd. Krijg je onze nieuwsbrief nog niet? Je kunt je aanmelden 

via www.groningerdorpen.nl. We hebben 35 nieuwsberichten op onze website geplaatst. 

Ook zijn we te volgen via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Communicatie

VERENIGING

Organisatie- en bestuurszaken
In 2019 hebben we tijdens de Algemene ledenvergade-
ring afscheid genomen van penningmeester Jaap Klip en 
voorzitter Rudi Slager. Frans Musters is benoemd als 
nieuwe voorzitter van Groninger Dorpen. Later dat jaar 
heeft Marieke Creemer ook afscheid genomen van het 
bestuur. Geschokt waren we door het plotselinge 
overlijden van Meindert Schollema begin december als 
bestuurslid van Groninger Dorpen.

Het team van Groninger Dorpen heeft in 2019 afscheid 
genomen van 3 tijdelijke medewerkers: Mayke Zandstra 
(projectleider ‘Elk dorp een duurzaam dak), Daphne 
Wiebing en Winanda Hoegen.

Als zelfstandigen zijn in 2019 voor Groninger Dorpen 
actief geweest: Marian van Voorn en Wini Weidenaar 
(jongerentop), Anton Bardie (Sterk Vrijwilligerswerk, 
dorpsvisies- en dorpshuisvraagstukken), Geert Hoevers 
(Sterk Vrijwilligerswerk), Erwin Bloeming (Sterk Vrijwilli-
gerswerk) en Susanna Lemstra (Manifest Zuidhorn).

Bestuur op 31 december 2019

VOORZITTER Frans Musters
VICEVOORZITTER Jan Bessembinders
PENNINGMEESTER Emmy Wolthuis - Wagenaar  
 Hummelinck
SECRETARIS Gerda Steenhuis

Medewerkers op 31 december 2019

Nienke Vellema
Gilian Wijnalda, tijdelijk vervangen door Anja Scherff
Pieter Knol
Sjouke Bakker
Maartje Kiep
Inge Zwerver
Hilda Hoekstra (coördinator)

In mei: vijf gesprekken over onze toekomst!

In 2019 hebben we de visie en koers van Groninger Dorpen met een aantal dorpsbewoners besproken. Dit 
deden we via een aantal gesprekken in kleine groepjes van 5 tot 10 mensen uit onze achterban. Op deze 
avonden aten en spraken we samen. We waren op 6 mei in Den Andel, 7 mei in Meedhuizen, 20 mei in 
Kolham, 21 mei in Oude Pekela en op 22 mei in Tolbert. Eind 2019 hebben we onze aangescherpte missie en 
visie vastgesteld om in 2020 weer verder te bouwen aan een nieuw beleidsplan voor Groninger Dorpen.

Dorpshuizen.nl

http://www.groningerdorpen.nl


Contactgegevens
BEZOEKADRES:

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Postbus 23

9790 AA Ten Boer

050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

http://www.groningerdorpen.nl
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