
het lijkt me goed 
om een plek in de 
buurt te hebben 
waar onze jeugd 

terecht kan.

wat mij betreft 
komen er meer 

aangepaste 
woningen voor 
ouderen in de 

gemeente.

ik zou een clubje 
willen oprichten Van 
mensen die af en toe 
koffie gaan drinken 
bij eenzame mensen.

ik wil wel een 
whatsapp-groep 
aanmaken voor 

mensen in de straat 
om elkaar te 
kunnen helpen
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Samenleven in Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf wil samen 
met inwoners, organisaties, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers werken aan 
een samenleving waarin zoveel mogelijk 
mensen zich gelukkig en gezond voelen. 
We gingen met onze inwoners in gesprek 
om te horen wat zij hierbij belangrijk en 
nodig vinden. Wat hen bezig houdt. 
Waar ze zelf al mee bezig zijn en waar ze 
(samen) mee aan de slag zouden willen. 
En wat voor rol ze voor de gemeente zien 
op het terrein van samenleven.

Samen met inwoners
Mede op basis van wat inwoners ons 
vertelden geven we in deze visie aan wat we 
op langere termijn in de samenleving willen 
bereiken. En wat de belangrijkste dingen zijn 
waar we ons op willen richten in de komende 
jaren. Hóe we dat gaan bereiken, staat nog 
niet in deze visie. Zodra deze visie door  
onze gemeenteraad is vastgesteld, gaan 
we dat samen met inwoners, organisaties, 
vrijwilligers, verenigingen en ondernemers 
uitwerken in een programmaplan en 
deelprogramma’s per onderwerp. 
Naast de mening van inwoners hielden we 
bij het maken van keuzes ook rekening met 
de verantwoordelijkheden van de gemeente 
(wettelijke taken). Verder speelden feiten en 
cijfers over onze gemeente en de prioriteiten 
van het College en de Raad1 een rol. En 
natuurlijk het feit dat we het de komende 
jaren met minder geld moeten doen. 

1 Coalitieprogramma 2018-2022 en Raadsprogramma 2018-2022.
2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
3 Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap van kracht.  

Dit verdrag legt de rechten van mensen met een beperking vast.

Rol gemeente
De rollen van de gemeente en de 
samenleving veranderen. De gemeente kan 
niet meer alles doen zoals het vroeger ging. 
De Rijksoverheid gaf de gemeente nieuwe 
taken en minder geld. De samenleving als 
geheel verandert. Door alle ontwikkelingen 
richt de gemeente zich steeds meer op 
wettelijke taken. En daarnaast op een 
beperkt aantal onderwerpen waar de 
gemeente als eerste initiatief in kan én wil 
nemen. Dit betekent dat het initiatief op 
andere onderwerpen bij de samenleving ligt. 
Inwoners begrijpen dit en pakken al veel op. 
Maar we moeten ze niet overvragen.  
We willen daarom per situatie, onderwerp  
en dorp bepalen wie wat oppakt en wat 
de rol van de gemeente is: regisseren, 
stimuleren, faciliteren of loslaten. 

Meerjarig proces van samen 
ontdekken en leren
De opgaven op het gebied van samenleven 
zijn niet eenvoudig. Er zijn veel verschillende, 
vaak onderling afhankelijke, oorzaken voor 
maatschappelijke vraagstukken. 
De opgaven zijn te complex om met één 
beleidsmaatregel of door één organisatie 
op te lossen. Daarom zetten we de 
komende jaren in op het verbeteren van 
de samenwerking tussen betrokkenen en 
belanghebbenden. We hebben iederéén 
nodig om de opgaven goed op te pakken. 
De gemeente kan en wil het niet alleen. 
Inwoners, organisaties, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers doen 
al veel en zitten vol ideeën. Als we 
onderling samenwerken bereiken we 
méér dan ieder apart. 

Daarom willen we doorlopend in gesprek 
zijn. En na vaststelling van deze visie gaan 
we aan de slag om de doelen uit deze visie 
om te zetten in concrete inspanningen. 
We willen samen afspraken maken over 
wie wat doet, ieder vanuit de eigen 
mogelijkheden. Het proces om tot deze 
afspraken te komen is nieuw en spannend. 
Het kost tijd om samen een andere 
werkwijze en een andere mindset te 
ontwikkelen. Daarom doen we dat in kleine 
stappen. Deze visie is dus nog maar het 
begin van een meerjarig proces van samen 
ontdekken en leren hoe we onze gezamenlijk 
bepaalde opgaven bereiken.

Beweging
Doordat inwoners de afgelopen periode met 
elkaar in gesprek gingen over samenleven is 
al veel in beweging gezet. In verschillende 
dorpen zijn initiatieven rondom samenleven 
ontstaan. Denk aan het organiseren van 
nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten en 
initiatieven gericht op het helpen van buren. 
De wil en mogelijkheden om deze ideeën 
zelf op te pakken is er volop. Maar de druk 
op vrijwilligers is groot en initiatieven van de 
grond krijgen kost vaak veel tijd. Het gaat 
met vallen en opstaan. Daarom startten we 
voorjaar 2019 een pilot met een professional 
die mensen helpt om initiatieven verder te 
brengen, een ‘opbouwwerker’. De komende 
periode gaan we kijken of dit werkt en blijven 
we in gesprek gaan over manieren om 
initiatieven te stimuleren, op gang te helpen 
en te ondersteunen. Zodat de beweging 
door gaat. 

Wat verstaan we onder Samenleven?
Samenleven gaat over iedereen en gaat 
kortgezegd over alles wat mensen raakt 
in hun directe bestaan. Bijvoorbeeld om 
opgroeien, onderwijs, sport, sociale  
vitaliteit van dorpen, gezondheid, zorg  
en ondersteuning (WMO2, jeugdhulp).  
Maar ook om participatie (werk), welzijn, 
sociale veiligheid, armoedebestrijding en 
kunst en cultuur. We geloven dat we méér 
voor elkaar krijgen en efficiënter werken als 
iedereen die bezig is op deze terreinen werkt 
vanuit één visie en gezamenlijk bepaalde 
opgaven. Zodat we samen – ieder vanuit de 
eigen mogelijkheden en vanuit hun eigen rol 
– bijdragen aan het bereiken ervan. 

Inclusieve samenleving
We willen dat elke inwoner gelijkwaardig 
mee kan doen. In clubs en verenigingen, 
op school, op het werk of in de buurt. 
Het maakt niet uit wat je leeftijd, culturele 
achtergrond, inkomen, gender, talenten of 
beperkingen zijn. In deze visie is dit steeds 
het uitgangspunt3.

inleiding

De belangrijkste ambities
Samengevat willen we samen (verder) bouwen aan een 
sterke, vitale samenleving in Ooststellingwerf. Daarnaast 
willen we een betaalbaar en goed ‘vangnet’ bieden voor 
inwoners die het zonder ondersteuning niet redden.
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1.1 Hoe zijn we tot deze visie gekomen
We spraken in de afgelopen periode veel 
inwoners over hun kijk op samenleven in 
Ooststellingwerf. Op de volgende pagina is 
te zien hoe we tot deze visie zijn gekomen. 

1.2 De visie van inwoners
De volgende pagina vat de ‘oogst’ van  
onze gesprekken met inwoners samen. 
De verslagen van de bijeenkomsten staan  
op www.ooststellingwerf.nl/samenleven.

1. 
de VISIE 
VAN INWONERS

Voor mij zijn 
saamhorigheid 
en veiligheid 
in de wijk 

belangrijk.

Het is belangrijk 
bij buren 

terecht te 
kunnen als dat 

nodig is.

Ik vind het 
jammer dat er 

geen buurthuis in 
onze wijk is waar 
men elkaar kan 

ontmoeten.

Mijn wens 
is meer contact 

met elkaar, 
bijvoorbeeld 
door samen 
te bewegen.   
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1.1 Hoe zijn we tot 
deze visie gekomen

We spraken in de afgelopen periode veel inwoners over hun 
kijk op samenleven in Ooststellingwerf. Hieronder is te zien 
hoe we tot deze visie zijn gekomen. 

QUESTS EN CHATS

interviews

VLOGS

Interviews met jongeren 
in de wachtrij voor de 
vaccinatieronde over hoe zij 
hun woonplaats ervaren en 
wat er beter kan.

Signalen die het Gebiedsteam 
van inwoners krijgt.

Reguliere contacten 
met maatschappelijke 
organisaties, huisartsen etc.

Feiten en cijfers over 
onze gemeente.

WETTELIJKE TAKEN

(Cliënt)onderzoeken Burgerpeiling 2018
gebiedsteam Reguliere contacten

feiten & cijfers

Prioriteiten van 
onze gemeenteraad 
(Raadsprogramma) en 
het College vormen de 
‘bouwstenen of ingrediënten’ 
voor onze Missie en 
ons toekomstbeeld van 
Samenleven in 2024. 

gemeenteraad

hoe zijn we tot 
deze visie gekomen

DORPS- en wijkGESPREKken

In elk dorp/wijk voeren we een dorps-/
wijkgesprek met als centrale vragen: 

Wat zijn je ambities voor het dorp/de buurt, 
wat vind je belangrijk?

Wat zou je zelf, samen met anderen, willen 
bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken?

Wat heb je eventueel nodig van anderen? 
(verenigingen, organisaties, gemeente)

ANSICHTKAART

Ansichtkaart (huis aan 
huis verspreid) waarop de 
inwoners aan kunnen geven 
wat voor hen belangrijk is, wat 
goed gaat of waar verbetering 
mogelijk is. 

Kofferbakker

Gesprekken bij de kofferbakker en in 
sommige dorpen huis-aan-huis over 
wat mensen bezig houdt en wat zij 
belangrijk vinden voor Samenleven in 
hun eigen leefomgeving.

HACKATONS

Ook hebben we drie 
Hackathons georganiseerd 
over Armoede, Eenzaamheid 
en Mantelzorg. 

Quests en Chats met 
jongeren over onder andere 
eenzaamheid.

Vlogs van jongeren & 
jongerenevent over media-, 
drugs- en drankgebruik’

We spraken in de afgelopen periode 
veel inwoners en maatschappelijke 
organisaties over hun kijk op 
Samenleven in Ooststellingwerf. Samen 
met onze wettelijke taken en feiten en 
cijfers over onze gemeente gebruikten 
we dit om tot de keuze voor 
4 gemeentebrede opgaven te komen.



7

Duurzaamheid

ZWAKTE:
Regelgeving/opstelling 
gemeente belemmert 

vrijwilligers

Meedoen Samenleven

Gezondheid Goed 
opgroeien

1 2

3

&

4

Overige 
thema’s

Kans: 
meer gebruik 

maken van wat er is 
EN samenwerking 

tussen verenigingen

We weten eigenlijk niet welke 
belemmeringen mensen 
ervaren (bijvoorbeeld armoede) 
en wat je er aan kunt doen. 

iedereen meedoen

Spelen

Dagopvang in het dorp

Voor mensen die slecht ter been zijn.

Toegankelijkheid 
openbare ruimte 

Verkeers-
veiligheid

Elkaar kennen 
en ontmoeten. 

meer diversiteit 
aan activiteiten

PlekKEN 
en activiteiten 
voor de jeugd 

Behoud van 
voorzieningen

Groenbeheer 
en -onderhoud, 
tuinonderhoud 

Zorgen om drugs-
problematiek

Spelen en 
bewegen

eenzaamheid

Zwerfafval,
hondenpoep 

jonge vrijwilligers 
Moeilijker te vinden. 

Vrijwilligers - 
talenten (beter) 

benutten

Ontlasten van mantel-
zorgers, elkaar helpen 

Trots op het dorp

Gezond en veilig 
ouder worden 
met behoud van 
autonomie.

veilig ouder 
worden

druk op vrijwilligers.

Moeilijk om met klein groepje voor-
zieningen in de benen te houden.

wonen

Geschikte woonruimte voor 
starters en ouderen.

Er zijn dorpsgesprekken geweest in: Oosterwolde Noord (BOON), Oosterwolde Noordoost (Sawono), Ravenswoud, 
Langedijke, Haule, Donkerbroek, Oldeberkoop, Oosterwolde-Zuid, Fochteloo, Elsloo, Appelscha, Donkerbroek, Oosterwolde Zuidoost). 
Het gesprek in Haulerwijk staat gepland en Makkinga, Nijeberkoop kunnen nog kiezen voor wel/geen gesprek. 
Deze infographic is een samenvatting van wat onze inwoners zeggen over samenleven.

wat zeggen 
onze inwoners 

er over?

1.2 De visie 
van inwoners

Er zijn dorpsgesprekken geweest in: Oosterwolde Noord (BOON), 
Oosterwolde Noordoost (Sawono), Ravenswoud, Langedijke, Haule, Donkerbroek, 
Oldeberkoop, Oosterwolde-Zuid, Fochteloo, Elsloo, Appelscha, Donkerbroek, 
Oosterwolde Zuidoost en Haulerwijk. In Makkinga en Nijeberkoop is in overleg met 
plaatselijk belang (nog) geen gesprek geweest. Deze infographic is een samenvatting 
van wat onze inwoners zeggen over samenleven.
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Renée 
Hulzinga 

Saamhorigheid 
is het 

belangrijkste!

Aafke 
Wieling

Veiligheid 
in de buurt is 
belangrijk

Aydin 
Hummel

Met elkaar 
krijgen we 
dingen vOOr 

elkaar.

Jan 
van V een

In zo’n klein dorp 
is het belangrijk 

dat je elkaar 
helpt en niet over 

elkaar praat.

2. 
FEITEN & 
CIJFERS
Naast de visie van inwoners (1.2), onze wettelijke taken en het beschikbare 

geld (bijlage 1) zijn ook data (feiten en cijfers) belangrijk bij het bepalen van de 

visie en de keuze van de belangrijkste opgaven. Hoe ziet onze gemeente er uit? 

Wat gaat goed – als je de feiten en cijfers bekijkt –, waar zitten kansen voor 

verbetering en waar moeten we rekening mee houden? 
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bevolkings
opbouw

 0 tot 14 jaar 3.785 (14,85%)
 15 tot 24 jaar 2.724 (10,67%)
 24 tot 44 jaar 5.169 (20,25%)
 45 tot 64 jaar 7.814 (30,62%)
 65 tot 84 jaar 5.334 (20,9%)
 84 tot 100+ 679 (2,66%)

Totaal  25.505

Inwoners 45 jaar of ouder 54% 
Inwoners 65 jaar of ouder 24%
Bron: kengetallen gemeente 
Ooststellingwerf, 18-01-2019

inwoners en 
bevolkingsopbouw

0
45+

2025

30%

100%

65+65+

23,56%

bijstand en 
werkloosheid

Sociaal 
Economische status

680 inwoners ontvangen een 
bijstandsuitkering (2,7% ten 
opzichte van het aantal inwoners. 
Bron: CBS Participatiewet 2018).

huishoudens met 
bijstandsuitkering

0

50%

4,7% 5,4%

inwoners 75+
Inwoners 75 jaar of ouder 9,8%
(Friesland 8,8%, landelijk 8,0%). 
Inwoners 85 jaar of ouder 2,7% 
(Landelijk 2,2% Bron: CBS 2018) 

75+ 85+

9,8% 8,8% 8%

2,7% 2,2%
0

50%

3,5-4% 4,2% 3,8%

0

50%

werkloosheid
Ooststellingwerf 3,5-4%.
(Friesland 4,2% in 2018, 
landelijk 3,8%) BETROKKEN IN 

VERENIGINGSLEVEN

64%

0

100%64% van de burgers is 
betrokken in het verenigings-
leven van Ooststellingwerf. 

52% sportverenigingen
22% religieuze of maatschappelijke 
verenigingen
17% culturele verenigingen
17% gezelligheidsverenigingen
34% overige vrijetijdsverenigingen
(meerdere antwoorden mogelijk)

ACTIEF BETROKKEN BIJ 
SOORT VERENIGING

52%

22%
17% 17%

34%

0

100%

In de gemeente Ooststellingwerf 
wonen 140 statushouders 
inclusief kinderen. Opsterland 
en Weststellingwerf hebben een 
vergelijkbaar aantal statushouders.
Bron: M. Eizenga, kwartiermaker 
statushouders, Ooststellingwerf.

140

Van de mantelzorgers in onze 
gemeente is 8,6% zwaarbelast. 
(Landelijk 8,6%).

mantelzorger
zwaarbelast

0

50%

8,6%

Mantelzorgers

mantelzorger in 
OOSTSTELLINGWERF

25%

33%

0

50%

25% van onze inwoners ouder 
dan 15 jaar is mantelzorger. 
(Landelijk 33%). 

80,2% van de huishoudens hebben géén 
gebruik gemaakt van WMO-voorzieningen.
(Eerste helft 2018, landelijk 81,4%) 
Bron: waarstaatjegemeente.nl

huishoudens zonder 
wmo voorziening 

0

100%

80,2% 81,4%

geen wmo

Vrijwilligers & inzetbereidheid

49% van onze inwoners 
geeft aan in de afgelopen 
12 maanden vrijwilliger te 
zijn geweest. 
(Landelijk 45%).

VRIJWILLIGER
0

100%

49%
45%

86% van onze inwoners geeft 
aan bereid te zijn tot inzet voor 
de leefbaarheid van hun buurt. 
(Landelijk 79%).

BEREID TOT INZET 
VOOR DE BUURT

0

100%
86%

79%

Het percentage inwoners dat 
vindt dat buurtbewoners altijd 
voor elkaar klaar staan is 67%. 
(Landelijk 62%)

“WE STAAN ALTIJD 
VOOR ELKAAR KLAAR” 

0

100%

67%
62%

Huishoudens 
met laag 
inkomen

Hoog
opleidings 

niveau

Kinderen in 
armoede

Laag
opleidings 

niveau

10,5%

21,1%

5,5%

36,8%

9,8%

20,4%

4,66%

31,7%

7,8%

26%

4,55%

31,5%

0

50%

Cijfers voor geheel Ooststellingwerf, de cijfers verschillen (sterk) per buurt en per dorp.
Bron: volksgezondheidenzorg.info en scp.nl

2018

54%

gemiddeld
gestandaardiseerd

inkomen

€ 23.400
€ 23.666

€ 26.511

0

verenigingsleven680

nieuwkomers

groei inwoners 65+

totaal
25.505

FEITEN & CIJFERS
Kenmerken gemeente

 OOSTSTELLINGWERF

 Friesland

 Landelijk gemiddelde

2.1 feiten & cijfers Onderstaande kerngegevens geven een beeld van onze gemeente. 
Deze data zijn medebepalend voor het vertalen van de opgaven 
in maatschappelijke effecten en gebruiken we straks ook bij het 
vertalen van deze visie in concrete acties (deelprogramma’s).
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Margret 
van Wallinga   
Haule is actief 

en sociaal, waar 
plaats is voor 

Iedereen.

Erik 
van Zanden

Samen 
houden we 
het dorp 

leuk!

Fiona Hagedoorn
Een plek waar alle inwoners 

van jong tot oud ELKAAR 
kunnen ontmoeten is cruciaal 

voor de saamhorigheid.

Foppe Stelma
Ik vind het belangrijk 

dat iedereen zich 
welkom voelt 
in het dorp

3. 
VISIE OP
SAMENLEVEN & 
VIER OPGAVEN
Op basis van onze Visie in 2015, de prioriteiten anno 2019 

en de kijk van onze inwoners op Samenleven in Ooststellingwerf 

formuleren we de gezamenlijke visie. 
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De visie geeft aan welke richting we op 
willen. De bekende ‘stip op de horizon’. 
We zijn al een heel eind op de goede 
weg. Veel van wat in de visie staat is al 
realiteit. Maar het kan altijd beter en we 
moeten dingen anders gaan doen om alles 
betaalbaar te houden. Met deze Visie weten 
we op hoofdlijnen wat we willen bereiken 
de komende jaren. Dit vertalen we in vier 
onderwerpen, waar we ons de komende 
jaren op gaan concentreren. Dit noemen we 
‘opgaven’ (zie 3.2). Deze opgaven werken we 
in hoofdstuk 5 uit.

3.1 Visie op samenleven 
in Ooststellingwerf

3.2 Vier opgaven:

Meedoen
Alle inwoners doen volwaardig mee.

Samenleven 
Inwoners helpen elkaar, voelen zich thuis en zijn 
actief voor een sociale en vitale gemeenschap.

Gezondheid 
Inwoners ervaren een positieve gezondheid.

Goed opgroeien 
Jeugdigen (-9 maand - 23 jaar) groeien gezond en veilig op 
en hebben gelijke kansen om zich maximaal te ontwikkelen.

We willen een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, 

verenigingen, ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige 

en leeftijdsvriendelijke samenleving met gelukkige en gezonde inwoners. 

Waar inwoners onderling verbonden zijn, voor elkaar klaarstaan en zo min 

mogelijk van de gemeente afhankelijk zijn. Waar een vangnet aan zorg en 

ondersteuning is voor inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden.  

En waar we problemen vóór zijn door preventieve activiteiten en algemene 

voorzieningen, gericht op meedoen, gemeenschapszin en zelfredzaamheid. 
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4.
WAT VOOR 
GEMEENTE WILLEN 
WE ZIJN?
De rollen van de gemeente en de samenleving veranderen. De Rijksoverheid 

gaf de gemeente nieuwe taken en minder geld. De samenleving als geheel 

verandert. De gemeente kan niet meer alles doen zoals het vroeger ging. 

We willen mensen daarom zoveel mogelijk ruimte geven, stimuleren en 

mogelijkheden bieden om zelf dingen op te pakken. Maar we willen en kunnen 

inwoners niet overvragen. Samenwerking met en tussen inwoners, organisaties, 

vrijwilligers, verenigingen en ondernemers vinden we daarom belangrijk. 

We willen een gemeente zijn die dicht bij inwoners staat.  

We willen een betrouwbare en betrokken partner zijn die initiatieven  

van inwoners en organisaties met een open houding benadert.

 

Hoe komt dit terug in ons doen? Welke rol hebben we als  

gemeentelijke organisatie en hoe zien we de rol van anderen?  

Welke rol heeft ons gebiedsteam en hoe werken zij?

Jacolien Visscher
Onze 

buurtvereniging 
draagt bij aan 
betrokkenheid 
in de straat.

Ben Smit
Richt (buurt)

verenigingen op 
of blaas ze 

nieuw leven in!

JurrYt Boel
Een buurt moet 

ook de jeugd wat 
te bieden hebben.

Ik ZET me 
GRAAG IN!

HOE DENKT 
U EROVER?

Wat houdt u bezig 
als het gaat om 

samenleven?
Kom naar het 
wijkgesprek!
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Vertrouwen
We bewegen mee met wat de samenleving 
nodig heeft. Inwoners kunnen en willen  
veel zelf doen. We hebben vertrouwen in 
hun capaciteiten, bedoelingen en inzet.  
Maar we dragen verantwoordelijkheden niet 
over als dat (nog) niet kan. We verwelkomen 
inwoners en dorpen met ideeën en geven 
ruimte voor eigen initiatieven. Maar we 
zijn ook een betrouwbare gemeente die 
klaarstaat voor de inwoners als zij het zelf 
niet (meer) kunnen.

Samenwerken
We verbinden. We werken samen met 
inwoners, organisaties, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers en  
verbinden ieders inspanningen tot één 
samenhangend geheel waaraan iedereen 
naar kunnen meedoet.

We zijn helder over onze rol. We maken 
duidelijk wat onze rol is en wat niet. 
Dat vraagt van ons lef om los te laten 
en te vertrouwen in onze inwoners en 
organisaties. Wat doet de gemeente, 
wat doet de samenleving en wat doen 
we samen? Samen met de samenleving 
realiseren we onze gemeenschappelijke 
opgaven. Zie 4.3.

Durven
We maken slim gebruik van wat er al is.  
We werken vanuit de leefwereld van 
de inwoners en doen wat nodig is, op 
maat. Daarbij zijn we niet bang om 
buiten de gebaande paden te gaan 
om dingen zo ‘gewoon’ mogelijk op te 
lossen, gebruikmakend van beschikbare 
voorzieningen, regelingen, budgetten, 
mensen en activiteiten. Zo doen we meer 
met minder.
We durven te experimenteren, ook al  
weten we niet zeker hoe het uitpakt.  
Van mislukkingen leren we.
We ontschotten. Bij beperkende regels of 
wetten werken we vanuit de bedoeling en 
niet vanuit de budgetten voor een bepaald 
beleidsterrein.
We ont-bureaucratiseren. Overbodige regels 
schaffen we af.

Lef
We sturen op maatschappelijke effect.
We willen doen wat werkt. Daarom gaan 
we in deze visie uit van de beoogde 
maatschappelijke effecten op het dagelijks 
leven van inwoners op langere termijn 
(outcome). Dit is anders dan we tot nu toe 
gewend waren (sturen op output). Het wel 
of niet bereiken van de effecten staat steeds 
centraal in het gesprek tussen gemeente, 
inwoners, organisaties, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers. Zie ook 4.5.

Vertrouwen, samenwerken, durven en lef zijn waarden die passen bij de 

gemeente Ooststellingwerf. Bij het bepalen van prioriteiten en het uitvoeren 

van ons beleid gaan we uit van deze waarden (in willekeurige volgorde). 

4.1 Onze waarden 
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4.2 Financiële stabiliteit

We gaan uit van betaalbaarheid en efficiëntie 
en maken keuzes. De budgetten van de 
gemeente staan onder druk. We zetten geld 
en menskracht daarom alleen in als dat van 
meerwaarde is voor het bereiken van de 
doelen en we dat niet aan andere partijen 
willen, kunnen en mogen overlaten.  
We maken dus keuzes waar we onze energie 
en ons gemeenschapsgeld in steken.  
Dat betekent dat we het lef hebben ook 
dingen niet meer te doen en los te laten.

We gebruiken data om slimme keuzes te 
maken. Via het monitoren van de effecten 
van beleid houden we bij wat wel werkt 
en wat niet. Ook gebruiken we data om 
gericht en lokaal knelpunten aan te pakken 
of problemen te voorkomen. Denk aan 
gerichte acties in een buurt, straat of dorp 
waar relatief veel zorggebruik, armoede of 
eenzaamheid is. Zo zijn we effectiever en 
houden we het betaalbaar.

We differentiëren. We hebben het lef niet 
alle initiatieven en/of dorpen gelijk te 
behandelen. Elk dorp en elk initiatief is 
anders, dus ondersteunen we hen op een 
manier die bij hen past.

We staan voor een langdurig stabiel financieel beleid. We geven geen geld uit 

dat we niet hebben en willen de gemeente goed achterlaten voor de komende 

generaties. Wat betekent dit?

Jakelien Brouwer
Beleef Elsloo! 

Klein dorp: Groots 
in Samenwerken!

Karin 
Moltmaker
Met elkaar 

verschillende 
activiteiten 
ondernemen

Peter en Doky 
Brunsmann
Met elkaar, 
Voor elkaar!

Een gezamenlijk initiatief van: 
Plaatselijk belang Elsloo, Scala, Gebiedsteam, gemeente Ooststellingwerf

Herman Winters
Leefbaarheid 

voor alle 
leeftijden 
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In het groene en gele gebied is de 
samenleving eigenaar. Dit zijn inwoners, 
organisaties, vrijwilligers, verenigingen 
en/of ondernemers. 
Bij type 1 activiteiten laat de gemeente los. 
Dit betekent dat we ons niet bemoeien met 
het ontstaan en/of de uitwerking van een 
initiatief. 
Bij type 2 activiteiten faciliteert de gemeente 
als een initiatiefnemer dit expliciet aan ons 
vraagt én als het initiatief of project past 
bij de opgaven uit deze visie. Onze rol is 
aanvullend en voorwaardenscheppend; 
voorop staat de kracht van de samenleving. 
Faciliteren kan op veel manieren. Denk 
aan procesbegeleiding, expertise leveren, 
een opbouwwerker of jongerenwerker 
beschikbaar stellen, uitwisseling van 
informatie en expertise organiseren, 
ondersteunen bij communicatie of helpen 
bij het aanvragen van een vergunning. 

In het blauwe en rode gebied is de 
gemeente eigenaar en levert de 
samenleving een bijdrage. 
Bij type 3 activiteiten stimuleert de 
gemeente. Dit doen we als we er belang 
bij hebben om initiatieven op een bepaald 
terrein van de grond te krijgen. Denk aan 
onderwerpen die voor de Raad en/of het 
College belangrijk zijn of om thema’s die op 
basis van data actie vragen. De gemeente 
heeft de regie en doet een beroep op de 
samenleving om het maatschappelijke effect 
te behalen. Stimuleren kan bijvoorbeeld 
door inzet van organisaties, menskracht, 
subsidies en regelingen. 
Bij type 4 activiteiten gaat het om wettelijke 
taken van de gemeente. De gemeente 
neemt het initiatief, regisseert en bepaalt 
de invulling, maar maakt daarbij vaak wel 
gebruik van de input van inwoners en 
andere partners. 

We kiezen per situatie onze rol
Initiatieven, dorpen en inwoners verschillen 
van elkaar en daarmee ook onze rol. 
We willen daarom per project of initiatief 
kijken welke rol wij als gemeente willen en 
kunnen spelen. 

Wat betekent dit voor inwoners
Inwoners wachten al lang niet meer af 
wat de gemeente, de woningstichting, 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties of het 
onderwijs voor hen verzinnen. Zij nemen 
zelf het heft in handen en bouwen actief aan 
de leefbaarheid van de gemeenschappen 
waar ze deel van uitmaken. Ze hebben 
aandacht voor de sociale samenhang in de 
buurt, de zorg voor ouderen en de manier 
waarop kinderen opgroeien. Het ene dorp is 
verder met ‘zelfsturing’ dan het andere.
Dit betekent dat de rol van de gemeente ook 
in elke situatie anders is. 

We dragen geen verantwoordelijkheden over 
als een groep of een dorp daar niet klaar 
voor is en willen vrijwilligers niet overvragen. 
We bewegen mee met het zelforganiserend 
vermogen van de samenleving. Dat betekent 
dat we als gemeente schakelen tussen 
verschillende rollen en flexibel zijn. We willen 
dat inwoners ervaren dat de gemeente hen 
ruimte en vertrouwen geeft, faciliteert en 
stimuleert op een manier die aansluit bij hun 
behoeften. En dat inwoners, gemeente en 
maatschappelijke organisaties op het terrein 
van zorg, welzijn, onderwijs, sport, kunst en 
cultuur en arbeidsmarkt samenwerken.

Van regisseren naar stimuleren, faciliteren en loslaten. Dit betekent dat 

we als gemeente moeten leren loslaten. Dat inwoners zullen ervaren dat 

de gemeente niet meer alles oppakt. Dit zijn grote veranderingen waar 

we de tijd voor moeten nemen. De gemeente heeft jarenlang dingen naar 

zich toe getrokken. Nu gaan we steeds meer stimuleren, faciliteren en 

loslaten in plaats van alles regelen en regisseren. Het plaatje hiernaast is 

een hulpmiddel om de verschillende rollen duidelijk te maken. 

4.3 Rol van de gemeente

Inspanningen

We willen een gemeente zijn waar inwoners, 
organisaties, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers en gemeente samenwerken 
aan een krachtige en leeftijdsvriendelijke 
samenleving met gelukkige en gezonde 
inwoners.

Waar inwoners onderling verbonden zijn, voor 
elkaar klaarstaan en zo min mogelijk van de 
gemeente afhankelijk zijn.

Waar een vangnet aan zorg en ondersteuning is 
voor inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden.
En waar we problemen vóór zijn door 
preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen, gericht op meedoen, 
gemeenschapszin en zelfredzaamheid.

 Meedoen  samenleven  gezondheid  goed opgroeien
Alle inwoners 

doen volwaardig mee.
Inwoners helpen elkaar, voelen 

zich thuis en zijn actief voor een 
sociale en vitale gemeenschap.

Inwoners ervaren een
positieve gezondheid.

Jeugdigen (-9 maand tot 23 jaar) 
groeien gezond en veilig op en hebben 

gelijke kansen om zich optimaal 
te ontwikkelen.

Mensen doen mee 
aan het maatschap-

pelijk leven.

Mensen voelen zich
verbonden.

Mensen kunnen 
omgaan met fysieke, 
emotionele en sociale 
levens- uitdagingen.

Ouders/verzorgers
zijn vaardige
opvoeders.

Mensen participeren
duurzaam op de
arbeidsmarkt.

Mensen zetten zich
in voor de samen-
leving en elkaar.

Mensen
voelen zich

veilig.

Jeugdigen 
zijn weerbaar.

Jeugdigen en ouders 
voelen zich onder-

steund bij opvoeden 
en opgroeien.

Mensen kunnen 
levensloopbestendig 

wonen.

Mensen zijn in
staat passende
woonruimte te

realiseren.
 FACILITEREN

Mensen zijn bezig
met levensloop-

bestendig wonen.
 FACILITEREN

Mensen zijn op 
de hoogte van de 
mogelijkheden 
om hun woning 
aan te passen.

 REGISSEREN

Mensen die dat
kunnen, nemen deel
aan de arbeidsmarkt.

 REGISSEREN

Uitkeringsgerech-
tigden maken naar 

vermogen stappen op 
de participatieladder. 

 REGISSEREN

Mensen ervaren 
een zinvolle invulling 

van hun dag.
 FACILITEREN

Tevreden over hun
maatschappelijk leven.

 LOSLATEN

Mensen zijn
zelfredzaam.
 FACILITEREN

Kinderen in armoede 
hebben mogelijkhe-

den om mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen zijn
financieel in staat

om maatschappelijk
mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen ervaren
ondersteuning in

hun eigen omgeving.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de
ondersteuning.

 STIMULEREN

Mensen zijn 
op de hoogte / 

kennen de wegen.
 REGISSEREN

Mensen maken er
gebruik van.
 STIMULEREN

Mensen vinden
tijdig ondersteuning 

bij (financiële) 
problemen.
 REGISSEREN 

Mensen vinden het 
prettig om in hun
buurt te wonen.

 LOSLATEN

Mensen voelen zich
betrokken bij anderen 
in hun gemeenschap.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
niet gediscrimineerd
en buitengesloten.

 FACILITEREN

Mensen ervaren
minder eenzaamheid.

 STIMULEREN

Mensen 
helpen elkaar.
 FACILITEREN

Mensen pakken
gezamenlijk sociale
en maatschappelijke 

vraagstukken op.
 FACILITEREN

Mensen ervaren 
ruimte om ideeën/

initiatieven te 
ontwikkelen.
 FACILITEREN

Mantelzorgers raken
niet overbelast.

 REGISSEREN

Mensen zijn
tevreden met het

aanbod aan sociale,
culturele en sport

activiteiten.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte en hebben

toegang tot sociale,
culturele en sport

infrastructuur
TYPE 4 voor
bibliotheek.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de 

ontmoetingsplekken 
in hun omgeving.

 STIMULEREN

Er is een actief
verenigingsleven.

 LOSLATEN

Vrijwilligers floreren 
in de samenleving.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
gelukkig, geaccep-

teerd en vinden zin-
geving in hun leven.

 LOSLATEN

Mensen bewegen
voldoende.

 STIMULEREN

Mensen vinden (tij-
dig) ondersteuning bij 
psychische klachten.

 REGISSEREN

Mensen beperken
hun middelengebruik,

laten zich hierdoor
niet belemmeren in
het functioneren.

DEELS  REGISSEREN
DEELS  STIMULEREN

Mensen zijn goed
geïnformeerd over

gezond leven.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte van de

mogelijkheden en
hebben toegang tot
ondersteuning bij
hun gezondheid.

 REGISSEREN

Mensen vormen
samen een dementie

vriendelijke gemeente.
 STIMULEREN

Ouderen hebben
betekenisvolle 

relaties, werk en/of 
dag invulling.
 FACILITEREN

Scheidingen verlopen 
met minimale schade 

voor jeugdigen.
 STIMULEREN

Jeugdigen komen 
niet in aanraking 

met geweld.
 REGISSEREN

Mensen zijn 
weerbaar.

 FACILITEREN

Mensen weten 
waar ze hulp kunnen 
vinden als zij zelf of 

anderen in aanraking 
komen met onveilige 

situaties.
 REGISSEREN

Mensen ervaren hun
leefomgeving als 

veilig en toegankelijk.
 REGISSEREN

Mensen gaan 
graag naar buiten.

 LOSLATEN

Mensen ervaren een 
gezonde en schone 

leefomgeving.
 REGISSEREN

Jeugdigen krijgen
optimaal kans om

talenten te ontplooien.
 FACILITEREN

Jeugdigen gaan 
naar school.
 REGISSEREN

Jeugdigen halen een
startkwalificatie.

 REGISSEREN

Jeugdigen zijn 
taalvaardig (spreken, 

lezen, schrijven).
 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders
ervaren dat de school 
en zorg samenwerken 

om hen optimaal te
begeleiden.
 REGISSEREN

Jeugdigen worden 
zoveel mogelijk door 
hun ouders verzorgd 

en begeleid naar 
volwassenheid.

 LOSLATEN

Jeugdigen hebben 
een goede start 

doordat hun ouders 
of zijzelf deelnemen 

aan preventie-
programma’s.
 STIMULEREN

Jeugdigen groeien op 
in een gezinssituatie 
(zo thuis mogelijk).

 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders 
met opvoed- en

opgroeivragen weten 
de weg en voelen zich

ondersteund.
 REGISSEREN

Ouders/verzorgers
betrekken mensen 
en organisaties in 
hun omgeving bij

opvoedvragen.
 REGISSEREN

Jeugdigen ont-
wikkelen sociale 
vaardigheden.

 LOSLATEN

Jeugdigen met
psychosociale - of 

andere problemen en 
hun ouders weten de 
weg en voelen zich 

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen kennen 
hun grenzen en 
staan stevig in 
hun schoenen.

 FACILITEREN
Jeugdigen en ouders 

in kwetsbare situaties
worden gezien en

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen hebben de
kennis en vaardig-

heden om goed om 
te gaan met alcohol, 
roken, drugs, sociale 
media, seks en geld.

DEELS  REGISSEREN
DEELS   STIMULEREN

Mensen maken ge-
bruik van de sociale,

culturele en sport
infrastructuur.

Mensen ervaren 
dat rekening wordt 
gehouden met het 
proces van ouder 

worden

Jeugdigen
ontwikkelen

zich optimaal.

Mensen maken indien 
nodig gebruik van het
aanwezige vangnet.

Mensen
leven in een

gezonde
leefomgeving.

maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

indicatoren: Waar zien we dat aan?

gemeentebrede opgaven

LOSLATEN

Faciliteren

Stimuleren

regisseren

Zelfsturing

Type 1 activiteiten: 
samenleving is eigenaar 

Type 2 activiteiten: 
samenleving is eigenaar, gemeente faciliteert desgewenst

Type 3 activiteiten: 
gemeente is eigenaar en samenleving levert bijdrage

Type 4 activiteiten: 
gemeente is eigenaar (wettelijke taken)

Interactief beleid & uitvoering

gemeentelijk Domein

SAMENLEVINGSDomein

Visie 
sociaal domein 

2020-2024
Gemeente Ooststellingwerf

samen met inwoners en organisaties gaan we bovenstaande vertalen in 
concrete doelen, meetinstrumenten en inspanningen. 

Dit brengen we samen in een deelprogramma per effect (per groen vlakje).
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• We investeren in welzijn en preventieve 
maatregelen om te voorkomen dat 
mensen in kwetsbare situaties raken.

• We werken volgens het principe van 
één gezin, één plan, waarin meerdere 
organisaties integraal samenwerken.  
Wij coördineren de ondersteuning.

• We gaan uit van zelfredzaamheid en eigen 
kracht van de samenleving en het individu. 
Het gaat om de sociale samenhang en het 
versterken van het eigen netwerk. 

• We bieden een vangnet waar dat nodig is. 
We bieden ondersteuning op maat.  
Als het nodig is zijn we er.

• We hebben een eropaf-mentaliteit.  
Zo voorkomen we dat problemen  
ontstaan of groter worden en kan 
ondersteuning en zorg eerder, lichter  
en korter worden ingezet. 

• We zetten in op laagdrempelige 
basisvoorzieningen dichtbij, zoals 
dorpsdagopvang voor ouderen en 
benutten daarnaast talenten in de 
omgeving.

• We zijn makkelijk toegankelijk en 
herkenbaar voor zowel inwoners als 
professionals in het werkveld.

4.4 Rol en werkwijze 
gebiedsteam

In de eerste helft van 2019 vond onderzoek plaats naar de positionering en 

werkwijze van het gebiedsteam. De resultaten hiervan leiden tot keuzes over 

de rol van het gebiedsteam in de uitvoering van het beleid en hoe ze gaan 

werken. Deze keuzes maken we in de komende maanden. Voorlopig blijven de 

uitgangspunten uit 2015 van kracht:

Annelie van ’t Klooster
Meer naar elkaar 
omkijken BRENGT 

samenhang en verbinding!
 

Jan Oosterkamp
WE MOETEN ONS meer 
met elkaar en het 

dorp bemoeien.

Jannie Jansen 
Wij zijn gesteld 

op vrijheid 
en rust.

Peter van Agthoven
Fochteloo vergrijst, 
Hoe brengen we ZORG-

vraag en -aanbod 
in evenwicht?
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Analyse
Voor elk van deze opgaven maken we in 
hoofdstuk 5 een analyse van hoe het gaat 
met de inwoners, welke kansen er liggen en 
welke problemen spelen. Hiervoor gebruiken 
we informatie uit de dorpsgesprekken, 
hackathons en andere contacten met onze 
inwoners. Ook gebruiken we objectieve 
gegevens (data) uit onderzoeken en 
statistieken. 

Maatschappelijke effecten: 
wat willen we bereiken?
Vanuit deze analyse formuleren we per 
opgave wat we de komende 4 jaar met 
elkaar willen bereiken in het dagelijks leven 
van inwoners. Dit zijn de maatschappelijke 
effecten (outcome). Deze formuleren we 
vanuit de inwoners. Wat zullen zij over 
4 jaar ervaren? De maatschappelijke 
effecten hoeven niet persé behaald te 
worden door de gemeente zelf. Het zijn 
ambities voor de gehele lokale samenleving 
in Ooststellingwerf. We formuleren de 
maatschappelijke effecten best ambitieus. 
Niet alles zal over 4 jaar bereikt zijn. 
Ze vormen een richtpunt.

Indicatoren
Waar merken inwoners aan dat de 
maatschappelijke effecten dichter bij 
komen? We benoemen per maatschappelijk 
effect één of meer indicatoren die samen 
een beeld geven van de mate waarin het 
effect behaald wordt. 

Meetinstrumenten
Na vaststelling van deze visie stellen we 
voor type 3 en 4 activiteiten zelf concrete 
doelen vast en voor type 2 activiteiten 
faciliteren we inwoners, organisaties, 
vrijwilligers, verenigingen en ondernemers 
om de indicatoren te vertalen in concrete 
doelen waar iedereen zich aan wil verbinden. 
Vervolgens kijkt de gemeente welke 
meetinstrumenten we daarbij inzetten. 
Dit monitoren kan kwalitatief en/of 
kwantitatief gebeuren, afhankelijk van het 
onderwerp. Deze zaken zien we straks terug 
in de vernieuwde Monitor Sociaal Domein.

Inspanningen
De inspanningen die de gemeente, inwoners, 
vrijwilligers, verenigingen en ondernemers 
– ieder naar vermogen – gaan leveren om 
de gezamenlijk gewenste maatschappelijke 
effecten te bereiken, bepalen we in co-creatie 
en komen samen in de deelprogramma’s die 
we gaan maken (zie 6.1).

Wat betekent dit voor 
de gemeente
Sturen op effect betekent een keuze voor 
hoofdlijnen en co-creatie. In deze visie op 
samenleven in Ooststellingwerf bepaalt 
de Raad op hoofdlijnen de kaders: wat 
zijn de belangrijkste opgaves, wat willen 
we bereiken in het dagelijks leven van 
inwoners, wat is de rol van de gemeente, 
welke budgetten zijn beschikbaar en welke 
waarden en uitgangspunten geven we mee? 
Binnen deze kaders gaat het College voor de 
zaken in het ‘Publieke domein’ (type 3 en 4 
activiteiten, zie het plaatje in paragraaf 4.3) 
zelf aan de slag om – uiteraard met input 
van inwoners en organisaties – te bedenken 
hoe we de beoogde effecten gaan behalen 
(concrete inspanningen, vast te leggen in 
een deelprogramma per effect, zie 6.1).
Voor de onderwerpen die we zien 
als het ‘Samenlevingsdomein’ (type 2
activiteiten in het plaatje) gebeurt dit in 
co-creatie met inwoners, organisaties, 
vrijwilligers, verenigingen en ondernemers, 
waarbij we afspraken maken wat de 
gemeente doet en wat anderen oppakken. 

Wat betekent dit voor 
maatschappelijke organisaties
Het werken met uitvoeringsprogamma’s per 
opgave vraagt om verandering in het denken 
en handelen van de gemeente. Maar ook 
voor maatschappelijke organisaties wordt 
het anders. We maken geen afspraken over 
hoeveel gesprekken of activiteiten worden 
ingezet, maar over de bijdrage die een 
organisatie gaat leveren aan het gewenste 
resultaat. En we vragen van hen dat ze (nog 
meer) samenwerken met partners om tot 
een compleet en samenhangend ‘pakket’ 
te komen dat ervoor zorgt dat we 
de maatschappelijke effecten realiseren. 
Het vraagt flexibiliteit en in sommige 
gevallen de bereidheid los te laten wat ze 
misschien al jaren doen. Tegelijk krijgen 
zij de kans te laten zien wat de waarde van 
hun activiteiten is voor het bereiken van de 
maatschappelijke effecten. Als organisaties 
slim gebruiken wat inwoners, andere 
organisaties of ondernemers al doen is het 
gezamenlijke resultaat beter. En door inzicht 
te krijgen in het effect van je handelen, kun 
je leren en jezelf verbeteren. 

4.5 Sturen op effect
De komende jaren willen we sturen op maatschappelijke effecten. Tot nu toe 

richtten we ons bij verantwoording nog vaak op cijfers over output zoals het 

aantal bijeenkomsten, de geleverde uren of het aantal afgeronde trajecten. 

Maar deze cijfers zeggen weinig over hoe het gaat met inwoners. Daarom 

gaan we in deze visie uit van ambities op langere termijn (opgaven) (zie 3.2) en 

maatschappelijke effecten in het dagelijks leven van inwoners.
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een ontmoetings-
plek voor jong 

en oud.

Petra Meijster 
Zorg er voor 
dat je wens 

gehoord wordt.

Gijsbert Hilhorst
geen woorden maar 
daden. Laat oud en 

jong samen optrekken.

Henk de Jong
Vraag vooral! 
nee heb je, ja 

kun je krijgen. 

5. 
OPGAVEN EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
EFFECTEN
De informatie uit de voorgaande hoofdstukken komt samen in de ‘doelenboom’.

De doelenboom is de kern van deze Visie op Samenleven in Ooststellingwerf. 
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Specifieke doelgroepen 
In de doelenboom noemen we vrijwel 
geen specifieke doelgroepen. Dat is omdat 
we de meeste maatschappelijke effecten 
uit de doelenboom willen bereiken voor 
álle inwoners. In de uitvoering vraagt dit 
natuurlijk wel maatwerk; voor sommige 
groepen inwoners vraagt dit andere of  
meer inspanningen dan voor andere.  
Na vaststelling van deze visie, als we keuzes 
maken over inspanningen, komen daarom 
wél specifieke doelgroepen in beeld.  
Denk aan statushouders, ouderen,  
mensen met een lage sociaaleconomische 
status of mantelzorgers.

1 De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.  
Het gaat over alle terreinen van de leefomgeving. Denk aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap,  
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Raakvlakken met andere terreinen
Het oplossen van vraagstukken op het 
terrein van samenleven vraagt inspanningen 
op allerlei terreinen. Maar niet alle 
inspanningen die nodig zijn, vallen onder 
het bereik van deze visie. Denk aan een 
fysieke leefomgeving die uitnodigt om te 
bewegen of de behoefte aan voldoende 
aangepaste woningen voor ouderen. 
Deze zaken noemen we wel in deze visie, 
omdat ze belangrijk zijn om de beoogde 
maatschappelijke effecten te bereiken. In de 
Omgevingsvisie1 komen we hier op terug. 

5.1  Wat is een doelenboom 
en hoe werkt het?

De doelenboom is een schematische weergave van de opgaven, de 

maatschappelijke effecten en de indicatoren waar we het in het vorige hoofdstuk 

over hadden. De doelenboom laat de onderlinge samenhang zien.

Jaco Jonkman:
Tegearre is inoar op ’e 
helte temjitte komme.
(samen is elkaar op de 

helft tegenkomen)

Jan van der Veen
Waskemeer heeft niets, maar 
toch heel veel. We zijn er met 

elkaar en voor elkaar!

Janny van der Veen
Schenk aandacht aan 

elkaar. Want alles wat 
aandacht krijgt, groeit!

Gerbert teN Hoor:
Waskemeer, 

een dorp waar 
jong en oud 

samen hoort!
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Inspanningen

We willen een gemeente zijn waar inwoners, 
organisaties, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers en gemeente samenwerken 
aan een krachtige en leeftijdsvriendelijke 
samenleving met gelukkige en gezonde 
inwoners.

Waar inwoners onderling verbonden zijn, voor 
elkaar klaarstaan en zo min mogelijk van de 
gemeente afhankelijk zijn.

Waar een vangnet aan zorg en ondersteuning is 
voor inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden.
En waar we problemen vóór zijn door 
preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen, gericht op meedoen, 
gemeenschapszin en zelfredzaamheid.

 Meedoen  samenleven  gezondheid  goed opgroeien
Alle inwoners 

doen volwaardig mee.
Inwoners helpen elkaar, voelen 

zich thuis en zijn actief voor een 
sociale en vitale gemeenschap.

Inwoners ervaren een
positieve gezondheid.

Jeugdigen (-9 maand tot 23 jaar) 
groeien gezond en veilig op en hebben 

gelijke kansen om zich optimaal 
te ontwikkelen.

Mensen doen mee 
aan het maatschap-

pelijk leven.

Mensen voelen zich
verbonden.

Mensen kunnen 
omgaan met fysieke, 
emotionele en sociale 
levens- uitdagingen.

Ouders/verzorgers
zijn vaardige
opvoeders.

Mensen participeren
duurzaam op de
arbeidsmarkt.

Mensen zetten zich
in voor de samen-
leving en elkaar.

Mensen
voelen zich

veilig.

Jeugdigen 
zijn weerbaar.

Jeugdigen en ouders 
voelen zich onder-

steund bij opvoeden 
en opgroeien.

Mensen kunnen 
levensloopbestendig 

wonen.

Mensen zijn in
staat passende
woonruimte te

realiseren.
 FACILITEREN

Mensen zijn bezig
met levensloop-

bestendig wonen.
 FACILITEREN

Mensen zijn op 
de hoogte van de 
mogelijkheden 
om hun woning 
aan te passen.

 REGISSEREN

Mensen die dat
kunnen, nemen deel
aan de arbeidsmarkt.

 REGISSEREN

Uitkeringsgerech-
tigden maken naar 

vermogen stappen op 
de participatieladder. 

 REGISSEREN

Mensen ervaren 
een zinvolle invulling 

van hun dag.
 FACILITEREN

Tevreden over hun
maatschappelijk leven.

 LOSLATEN

Mensen zijn
zelfredzaam.
 FACILITEREN

Kinderen in armoede 
hebben mogelijkhe-

den om mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen zijn
financieel in staat

om maatschappelijk
mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen ervaren
ondersteuning in

hun eigen omgeving.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de
ondersteuning.

 STIMULEREN

Mensen zijn 
op de hoogte / 

kennen de wegen.
 REGISSEREN

Mensen maken er
gebruik van.
 STIMULEREN

Mensen vinden
tijdig ondersteuning 

bij (financiële) 
problemen.
 REGISSEREN 

Mensen vinden het 
prettig om in hun
buurt te wonen.

 LOSLATEN

Mensen voelen zich
betrokken bij anderen 
in hun gemeenschap.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
niet gediscrimineerd
en buitengesloten.

 FACILITEREN

Mensen ervaren
minder eenzaamheid.

 STIMULEREN

Mensen 
helpen elkaar.
 FACILITEREN

Mensen pakken
gezamenlijk sociale
en maatschappelijke 

vraagstukken op.
 FACILITEREN

Mensen ervaren 
ruimte om ideeën/

initiatieven te 
ontwikkelen.
 FACILITEREN

Mantelzorgers raken
niet overbelast.

 REGISSEREN

Mensen zijn
tevreden met het

aanbod aan sociale,
culturele en sport

activiteiten.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte en hebben

toegang tot sociale,
culturele en sport

infrastructuur
TYPE 4 voor
bibliotheek.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de 

ontmoetingsplekken 
in hun omgeving.

 STIMULEREN

Er is een actief
verenigingsleven.

 LOSLATEN

Vrijwilligers floreren 
in de samenleving.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
gelukkig, geaccep-

teerd en vinden zin-
geving in hun leven.

 LOSLATEN

Mensen bewegen
voldoende.

 STIMULEREN

Mensen vinden (tij-
dig) ondersteuning bij 
psychische klachten.

 REGISSEREN

Mensen beperken
hun middelengebruik,

laten zich hierdoor
niet belemmeren in
het functioneren.

DEELS  REGISSEREN
DEELS  STIMULEREN

Mensen zijn goed
geïnformeerd over

gezond leven.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte van de

mogelijkheden en
hebben toegang tot
ondersteuning bij
hun gezondheid.

 REGISSEREN

Mensen vormen
samen een dementie

vriendelijke gemeente.
 STIMULEREN

Ouderen hebben
betekenisvolle 

relaties, werk en/of 
dag invulling.
 FACILITEREN

Scheidingen verlopen 
met minimale schade 

voor jeugdigen.
 STIMULEREN

Jeugdigen komen 
niet in aanraking 

met geweld.
 REGISSEREN

Mensen zijn 
weerbaar.

 FACILITEREN

Mensen weten 
waar ze hulp kunnen 
vinden als zij zelf of 

anderen in aanraking 
komen met onveilige 

situaties.
 REGISSEREN

Mensen ervaren hun
leefomgeving als 

veilig en toegankelijk.
 REGISSEREN

Mensen gaan 
graag naar buiten.

 LOSLATEN

Mensen ervaren een 
gezonde en schone 

leefomgeving.
 REGISSEREN

Jeugdigen krijgen
optimaal kans om

talenten te ontplooien.
 FACILITEREN

Jeugdigen gaan 
naar school.
 REGISSEREN

Jeugdigen halen een
startkwalificatie.

 REGISSEREN

Jeugdigen zijn 
taalvaardig (spreken, 

lezen, schrijven).
 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders
ervaren dat de school 
en zorg samenwerken 

om hen optimaal te
begeleiden.
 REGISSEREN

Jeugdigen worden 
zoveel mogelijk door 
hun ouders verzorgd 

en begeleid naar 
volwassenheid.

 LOSLATEN

Jeugdigen hebben 
een goede start 

doordat hun ouders 
of zijzelf deelnemen 

aan preventie-
programma’s.
 STIMULEREN

Jeugdigen groeien op 
in een gezinssituatie 
(zo thuis mogelijk).

 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders 
met opvoed- en

opgroeivragen weten 
de weg en voelen zich

ondersteund.
 REGISSEREN

Ouders/verzorgers
betrekken mensen 
en organisaties in 
hun omgeving bij

opvoedvragen.
 REGISSEREN

Jeugdigen ont-
wikkelen sociale 
vaardigheden.

 LOSLATEN

Jeugdigen met
psychosociale - of 

andere problemen en 
hun ouders weten de 
weg en voelen zich 

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen kennen 
hun grenzen en 
staan stevig in 
hun schoenen.

 FACILITEREN
Jeugdigen en ouders 

in kwetsbare situaties
worden gezien en

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen hebben de
kennis en vaardig-

heden om goed om 
te gaan met alcohol, 
roken, drugs, sociale 
media, seks en geld.

DEELS  REGISSEREN
DEELS   STIMULEREN

Mensen maken ge-
bruik van de sociale,

culturele en sport
infrastructuur.

Mensen ervaren 
dat rekening wordt 
gehouden met het 
proces van ouder 

worden

Jeugdigen
ontwikkelen

zich optimaal.

Mensen maken indien 
nodig gebruik van het
aanwezige vangnet.

Mensen
leven in een

gezonde
leefomgeving.

maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

indicatoren: Waar zien we dat aan?

gemeentebrede opgaven

LOSLATEN

Faciliteren

Stimuleren

regisseren

Zelfsturing

Type 1 activiteiten: 
samenleving is eigenaar 

Type 2 activiteiten: 
samenleving is eigenaar, gemeente faciliteert desgewenst

Type 3 activiteiten: 
gemeente is eigenaar en samenleving levert bijdrage

Type 4 activiteiten: 
gemeente is eigenaar (wettelijke taken)

Interactief beleid & uitvoering

gemeentelijk Domein

SAMENLEVINGSDomein

Visie 
sociaal domein 

2020-2024
Gemeente Ooststellingwerf

samen met inwoners en organisaties gaan we bovenstaande vertalen in 
concrete doelen, meetinstrumenten en inspanningen. 

Dit brengen we samen in een deelprogramma per effect (per groen vlakje).

5.2 doelenboom We willen een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige en leeftijdsvriendelijke 
samenleving met gelukkige en gezonde inwoners. Waar inwoners onderling verbonden 
zijn, voor elkaar klaarstaan en zo min mogelijk van de gemeente afhankelijk zijn. 
Waar een vangnet aan zorg en ondersteuning is voor inwoners die het (tijdelijk) niet 
zelf redden. En waar we problemen vóór zijn door preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen, gericht op meedoen, gemeenschapszin en zelfredzaamheid.

Toelichting doelenboom: ‹ tap hier 
voor 

toelichting
?



21

5.3.1 Waarom deze opgave? 
In dorpsgesprekken, maar ook tijdens de 
hackathons, in gesprekken met mensen 
die in armoede leven en in contacten 
met het gebiedsteam, Scala en andere 
maatschappelijke organisaties komt deze 
opgave naar voren (zie 5.3.2). Ook de feiten 
en cijfers (zie 5.3.3) laten zien dat Meedoen 
een belangrijke opgave is in onze gemeente. 
Daarnaast heeft de gemeente wettelijke 
taken op dit terrein. Het gaat om 
de WMO, Participatiewet en de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(WGS). Ook het VN verdrag voor personen 
met een handicap speelt een rol. En ten 
slotte geven de Raad en het College ook 
prioriteit aan onderwerpen die passen bij 
deze opgave.

5.3.2 Wat zeggen inwoners erover?
Ieder mens wil gelukkig en gezond zijn. 
Een waardevolle rol vervullen. Volwaardig 
meedoen aan het maatschappelijk leven. 
Elkaar ontmoeten en waardering ontvangen. 
Zingeving ervaren. Dingen leren. Het fijn 
hebben met elkaar. Zich thuis en veilig 
voelen. Financieel redzaam zijn. Voor jezelf 
kunnen zorgen. Als je dit wilt bereiken, weet 
je vaak zelf het beste wat daarvoor nodig 
is. En hoe je dit in je eigen omgeving het 
liefst in wilt vullen. Bij het merendeel van 
de mensen gaat dit vanzelf. En als dit niet 
vanzelf gaat, komen de meeste mensen een 
heel eind met hulp van de eigen omgeving, 
vrijwilligersorganisaties, verenigingen en 

werkgevers. Als dat niet realistisch is, willen 
inwoners een stevig vangnet met goede 
ondersteuning en zorg door professionals. 
Deze ondersteuning moet volgens inwoners 
makkelijk toegankelijk zijn, laagdrempelig en 
logisch vanuit hun behoeften en situatie. 
Verder geven sommige inwoners aan dat ze 
graag een vraag- en meldpunt willen waar 
ze makkelijk een vraag kunnen stellen over 
opvoeding, zorg en onderwijs of waar ze 
zorgen over een ander kunnen melden.  
Dit stimuleert mensen om iets te doen met 
signalen die ze oppikken en kan zwaardere 
problemen voorkomen. In verschillende 
dorpen geven inwoners aan dat ze een eigen 
informele dagvoorziening voor ouderen 
willen, bijvoorbeeld in het dorpshuis.  
Dit helpt mantelzorgers ontlasten, 
zorgt ervoor dat mensen in hun eigen 
leefomgeving blijven tussen mensen die ze 
kennen en dan hoeven ze niet te reizen.

5.3.3 Feiten & cijfers over Meedoen
Zie volgende pagina.

5.3.4 Beoogde maatschappelijke 
effecten voor Meedoen 
Mensen kunnen levensloopbestendig wonen 
Steeds meer zorgbehoevenden (niet 
uitsluitend ouderen) die tot voor kort nog 
een indicatie voor een zorginstelling kregen, 
moeten langer in de huidige woning blijven 
wonen. Zorg en begeleiding moeten daar 
worden geregeld. Voor de groepen die niet 
in de huidige woning kunnen blijven, 

maar ook geen indicatie voor een 
zorginstelling meer krijgen, moeten we 
samen naar een andere passende oplossing 
zoeken.

Mensen participeren duurzaam 
op de arbeidsmarkt 
In Ooststellingwerf hebben we een relatief 
grote ‘aandachtsgroep’. Dit zijn mensen 
met een uitkering die langer dan twee 
jaar nodig hebben om betaald werk te 
vinden. We willen dat iedereen zoveel 
mogelijk naar kunnen bijdraagt aan de 
(reguliere) arbeidsmarkt en daarvoor 
gelijke kansen krijgt. Inwoners voor wie 
werken (nog) niet haalbaar is, hebben een 
zinvolle dagbesteding, gericht op activering 
en maatschappelijke participatie. We 
spreken mensen aan op hun talenten en 
mogelijkheden. Participeren gaat niet per se 
over werk, maar vooral over meedoen in de 
maatschappij. Het kan ook zijn dat iemand 
contacten heeft in de buurt, de hond van 
vrienden uitlaat of vrijwilligerswerk doet. 
Dat mensen blijvend meedoen vinden we 
belangrijker dan dat iemand snel aan het 
(vrijwilligers)werk is en uiteindelijk weer 
uitvalt omdat wat hij/zij doet niet bij hem/
haar past. 

Mensen doen mee aan het 
maatschappelijk leven 
We willen zoveel mogelijk mensen laten 
meedoen in onze maatschappij, zodat zij 
een voor hen waardevol leven kunnen leiden. 

Sommige mensen ervaren belemmeringen 
in meedoen, onder andere op het gebied van 
gezondheid en financiën. De gemeente heeft 
de wettelijke taak (Wmo, Participatiewet 
en Wgs) mensen te ondersteunen zodat zij 
kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
De samenleving vervult hier ook een grote 
rol in. Meedoen aan activiteiten in de buurt, 
een rol vervullen als zorgzame buur, als 
vrijwilliger of actief lid van een vereniging 
betekent immers ook meedoen aan het 
maatschappelijk leven.

Mensen maken indien nodig gebruik 
van het aanwezige vangnet
In Ooststellingwerf hebben we relatief veel 
inwoners met een lage sociaaleconomische 
status (SES). Inwoners met een lage SES 
hebben vaker problemen op meerdere 
levensgebieden en hebben vaak geen 
of een beperkt sociaal netwerk. Ook als 
er wel een sociaal netwerk is, is het niet 
altijd mogelijk om daar hulp te vragen. De 
gemeente biedt een stevig vangnet voor 
mensen voor wie zorg en ondersteuning uit 
de eigen omgeving (bekenden, verenigingen, 
vrijwilligersorganisaties, werkgevers) 
niet genoeg is. Voor passend aanbod van 
ondersteuning kunnen inwoners zo veel 
mogelijk terecht in het eigen dorp/de eigen 
directe omgeving. We streven er naar de 
ondersteuning zo licht en kort mogelijk 
in te zetten. 

5.3 Opgave Meedoen
Alle inwoners doen volwaardig mee.
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Voorzieningengebruik

Belemmeringen 
in meedoen participatiewet

Armoede

Naar verwachting groeit het totaal aantal 
huishoudens met mobiliteitsbeperking 
door de vergrijzing in Ooststellingwerf 
de komende vijftien jaar van 16,3% 
naar 20,8% van alle huishoudens 
(Rapport ABF research nov. 2017)

huishoudens met 
mobiliteitsbperking

0

50%

16,3%

22,8%

2017 2032

WMO gebruik met 6,7% in top 4 Friesland. 
Meting: aantal inwoners met WMO per 1000 
inwoners. (bron: Monitor Zorg 2018). 
Ter vergelijk: Weststellingwerf 5,3%,
Opsterland 5,1%, Landelijk 6,2% 
(Cijfers CBS).

WMO
Gebruik

0

25%

6,7% 5,3% 5,1% 6,2%

Inwoners met een WMO voorziening 
hebben, heeft 47% meerdere 
voorzieningen (WMO, 
Participatiewet, Jeugdwet)
Ter vergelijk: Weststellingwerf 50%, 
Opsterland 47% 
(Fries Sociaal Planbureau 2017).

INWONERS MET MEERDERE 
WMO-VOORZIENINGEN

0

50% 47%
50%

47%

Gezondheid 30%
Financiën 19%
Gevoel er niet bij te horen 16%
Geestelijke gezondheidszorg 13%
Beheersing taal/cultuur 5%
(Bron: burgerpeiling Ooststellingwerf 2018).

belemmeringen 
in meedoen vanwege:

0

50%

16%
13%

5%

19%

30%

Laaggeletterdheid 13% - 16%
(Landelijk gemiddelde 12,2%
Bron: Partoer 2016).

belemmering vanwege 
laaggeletterdheid

0

50%

13-16%
12,2%

2017 2032

Langdurig minima 
inkomen

0

100%

Het aantal langdurige 
minima-inkomens 
bedraagt in de gemeente 
75%, dit is hoger dan de 
meeste andere gemeenten 
in de regio (bron: Kwiz).

75%

geen gebruik 
regeling

0

50%

11% maakt geen gebruik 
van regelingen terwijl zij 
daar wel recht op hebben 
(bron: armoedemonitor 
Kwiz 2018).

11%

maandelijks 
rondkomen

0

50%

20% van de minima komt 
maandelijks erg slecht rond 
(bron: enquête minima 
gemeente Ooststellingwerf, 
Kwiz 2018).

20%

Mobiliteits
beperkingen

(bron: beleidsstuk ‘Op weg naar een inclusief 
Ooststellingwerf 2019-2021’, 
Bestandsanalyse 2018 gemeente Ooststellingwerf)

Participatiewet

139

39

116

158

233

433

0

500
Kansrijken Doorstromers Aandachtsgroep

2014 2014 20142018 2018 2018

FEITEN & CIJFERS
MEEDOEN

 OOSTSTELLINGWERF

 Landelijk gemiddelde

5.3.3 Feiten & cijfers over meedoen
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5.4.1 Waarom deze opgave? 
Samenleven is een belangrijk onderwerp 
dat erg leeft onder inwoners en waar zij 
veel suggesties en ideeën voor aandragen. 
Dat blijkt uit de dorpsgesprekken, de 
burgerpeiling, contacten met Scala en 
andere maatschappelijke organisaties, de 
hackathon over eenzaamheid, gesprekken 
met vertegenwoordigers van dorpen, 
collegebezoeken aan de regio’s en dorpen en 
gesprekken met jongeren. De feiten & cijfers 
(5.4.3) onderbouwen dat samenleven al best 
goed gaat in onze gemeente, maar dat er 
ook nog veel te winnen valt.  
De gemeente heeft weinig wettelijke taken 
op dit terrein. Dit beperkt zich tot taken op 
het terrein van Mantelzorg en Bibliotheken. 
Daarnaast lopen er meerjarige afspraken 
over buurtsport. Verder heeft de gemeente 
convenanten getekend over Muziek in 
de Klas en het Nedersaksisch. Ten slotte 
onderstrepen de Raad en het College – net 
als inwoners – het belang van deze opgave.

5.4.2 Wat zeggen inwoners erover?
Onze inwoners zijn over het algemeen heel 
tevreden en gelukkig in hun leefomgeving 
en voelen zich veilig in hun buurt. Ze zijn 
vaak trots op hun dorp en wat ze met elkaar 
bereiken. 

1 Overigens zijn er per dorp wel verschillen hierin.

Inwoners vinden het fijn om zich 
verbonden te voelen met anderen. 
Om deze verbindingen te krijgen, moet je 
elkaar kennen en ontmoeten. In veel dorpen 
is er een grote saamhorigheid, inwoners 
willen graag iets doen voor het dorp en 
is er een rijk verenigingsleven. Er zijn veel 
vrijwilligers actief en mensen staan over 
het algemeen voor elkaar klaar1. Dat is een 
belangrijke kracht van Ooststellingwerf die 
inwoners willen koesteren. 

Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld 
over de draagkracht van inwoners 
en verenigingen. Dorpshuizen, 
sportvoorzieningen, activiteiten en 
verenigingen drijven vaak op een kleine 
groep vrijwilligers en het is lastig de kring 
van vrijwilligers uit te breiden. Vooral voor 
bestuursfuncties. 

Om ergens fijn te wonen en je 
verbonden te voelen helpt het als er 
veel verschillende activiteiten zijn waar 
je aan mee kunt doen en als er sociale, 
culturele en sportvoorzieningen zijn 
zoals sportaccommodaties, recreatieve 
activiteiten, een bibliotheek of culturele 
evenementen. Ook accommodaties die zijn 
afgestemd op de behoefte dragen hieraan 
bij. De huidige accommodaties om elkaar 
te ontmoeten (bijvoorbeeld dorpshuis, café, 
sportkantine) worden niet altijd geschikt 
gevonden. 

Ook mantelzorgers en eenzaamheid 
zijn thema’s. Meer burenhulp en meer 
omzien naar elkaar vinden inwoners 
belangrijk, maar tegelijkertijd vinden zij 
het lastig om hulp aan te bieden of hulp te 
vragen. Mantelzorgers vinden het belangrijk 
dat zij voor hulp terecht kunnen bij één loket 
en hun verhaal niet steeds opnieuw 
te hoeven doen bij instanties. 
Een gebiedsteam met expertise in huis 
die past bij hun behoeften is voor hen 
belangrijk. Mantelzorgers willen eenvoudiger 
dan nu hulp kunnen regelen. Ook geven zij 
aan dat het lastig is om het contact met de 
omgeving te houden, omdat mantelzorgen 
veel tijd en energie vraagt en anderen vaak 
niet begrijpen hoe hun dagelijks leven er 
uit ziet. Begrip voor hun situatie is dus 
belangrijk en voorkomt dat zij geïsoleerd 
raken.

Kinderen en jongeren willen elkaar 
ontmoeten. Sporten, muziek of andere 
(culturele) activiteiten zijn goede 
gelegenheden om elkaar te zien. Jeugdigen 
willen daarnaast ook graag onder elkaar 
kunnen zijn. Op een speelplek, bij iemand 
thuis of ergens anders. Ook vinden ze 
het fijn als er in de buurt regelmatig iets 
te doen is, voor verschillende leeftijden. 
Hier willen ze best zelf actief in zijn, maar 
ze hebben hier wel hulp en stimulans bij 
nodig. Het gevoel van sociale veiligheid en 
het onderling vertrouwen zijn ook onder 

jongeren over het algemeen goed.
Inwoners zien kansen in het beter benutten 
van wat er lokaal is (accommodaties, 
vrijwilligers, ondernemers, talenten, 
activiteiten, netwerken, voorzieningen, 
financiële middelen). Ze willen dit onbenutte 
‘sociaal kapitaal’ beter in beeld krijgen en 
aanboren. Ze zijn op zoek naar nieuwe 
manieren om mensen te vinden en te 
binden. Ook meer samenwerking binnen het 
dorp vinden zij belangrijk. Maar het is lastig 
om dit van de grond te krijgen. Sommige 
dorpen geven aan dat hulp en inspiratie 
hierbij welkom is.

Er zijn voorbeelden van dorpen waar het 
bruist van de ideeën en initiatieven en 
waar ze op weg zijn naar meer ‘zelfsturing’ 
door het dorp. Elk dorp doet dit in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen manier. Ze 
verwachten hierbij dat de gemeente hen 
open tegemoet treedt en zich opstelt als 
partner. In de huidige situatie ervaren 
organisatoren van evenementen en/of 
initiatiefnemers van projecten echter nog 
onvoldoende steun van de gemeente. 

5.4.3 Feiten & cijfers over Samenleven
Zie volgende pagina.

5.4 Opgave Samenleven
Inwoners helpen elkaar, 
voelen zich thuis en zijn actief 
voor een sociale en vitale gemeenschap.
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Ongeveer 75% van de inwoners 
is tevreden en voelt zich veilig 
en gelukkig in hun leefomgeving

TEVREDEN EN GELUKKIG 
IN LEEFOMGEVING

75%

0

100%

64% van de burgers is 
betrokken in het verenigings-
leven van Ooststellingwerf.

BETROKKEN IN 
VERENIGINGSLEVEN

64%

0

100%

Actief betrokken bij de volgende soorten verenigingen 
52% sportverenigingen
22% religieuze of maatschappelijke verenigingen
17% culturele verenigingen
17% gezelligheidsverenigingen
34% overige vrijetijdsverenigingen
(meerdere antwoorden mogelijk)

ACTIEF BETROKKEN BIJ 
SOORT VERENIGING

52%

22%
17% 17%

34%

0

100%

Van de mantelzorgers in onze 
gemeente is 8,6% zwaarbelast. 
(Landelijk 8,6%).

mantelzorger
zwaarbelast

0

50%

8,6%

Mantelzorgers

Verbondenheid

Tevredenheid 
& Veiligheid

Sociale & Culturele 
infrastructuur

(ontmoeten & activiteiten)

Vrijwilligers & 
inzetbereidheid

mantelzorger in 
OOSTSTELLINGWERF

25%

33%

0

50%

25% van onze inwoners ouder 
dan 15 jaar is mantelzorger. 
(Landelijk 33%). 

VEILIG IN 
DE BUURT

90%

0

100%

90% van onze inwoners voelt 
zich meestal of altijd veilig in 
hun buurt. 

49% van onze inwoners 
geeft aan in de afgelopen 
12 maanden vrijwilliger te 
zijn geweest. 
(Landelijk 45%).

VRIJWILLIGER
0

100%

49%
45%

Inwoners geven een rapport-
cijfer van gemiddeld 7,37 voor 
de verbondenheid die zij met 
de buurt ervaren. 
(Landelijk 7,32). 

VERBONDENHEID
BUURT

0

50%

7,37%7,32%

86% van onze inwoners geeft 
aan bereid te zijn tot inzet voor 
de leefbaarheid van hun buurt. 
(Landelijk 79%).

BEREID TOT INZET 
VOOR DE BUURT

0

100%
86%

79%

Het percentage inwoners 
dat aangeeft te weinig 
betekenisvolle contacten 
te hebben buiten het eigen 
huishouden is 21% 
(Landelijk 20%). 

mist CONTACT
BUITENSHUIS

0

50%

21% 20%

Het percentage inwoners dat 
vindt dat buurtbewoners altijd 
voor elkaar klaar staan is 67%. 
(Landelijk 62%)

“WE STAAN ALTIJD 
VOOR ELKAAR KLAAR” 

0

100%

67%
62%

Bijna driekwart (71%) van de 
inwoners geeft aan af en toe tot 
vaak hulp te verlenen aan buren 
(Landelijk 66%). 

BUREN 
HELPEN

0

100%

71%
66%

(Bron gegevens infographic: Burgerpeiling)

FEITEN & CIJFERS
SAMENLEVEN

 OOSTSTELLINGWERF

 Landelijk gemiddelde

5.4.3 Feiten & cijfers over samenleven
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Mensen voelen zich verbonden
We willen vitale dorpen en wijken waar 
onze inwoners zich betrokken bij en 
verantwoordelijk voor voelen. Als mensen 
zich verbonden voelen en deel uitmaken van 
een gemeenschap van vrienden, bekenden, 
gelijkgestemden, buurt of dorp, voelen 
zij zich prettiger en gelukkiger. Met als 
gevolg dat ze meer meedoen en zich meer 
betrokken voelen bij hun leefomgeving.

Mensen zetten zich in voor de 
samenleving en voor elkaar
Wanneer inwoners meer met en voor elkaar 
doen (als vrijwilliger of inwoners onder 
elkaar), nemen betrokkenheid en begrip 
voor anderen toe. Dit versterkt de kracht en 
vitaliteit van de samenleving. Mantelzorgers 
voelen zich minder snel overbelast en 
vrijwilligers ervaren waardering.

Mensen maken gebruik van de sociale, 
culturele en sportinfrastructuur
Om verbindingen te leggen moet je elkaar 
kennen en ontmoeten. Groepsgevoel 
vergroot de kans dat je elkaar helpt, je je 
thuis voelt en actief wordt voor een sociale 
en vitale gemeenschap. Het helpt als er 
een grote diversiteit aan activiteiten is 
waar iedereen aan mee kan doen. En als 
er sociale, culturele en sportvoorzieningen 
zijn waarvan iedereen makkelijk gebruik 
kan maken zoals recreatieve activiteiten, 
een bibliotheek, culturele evenementen of 
speel- en beweegmogelijkheden in de open 
ruimte. Ook op de behoefte afgestemde 
accommodaties waar iedereen met of 
zonder beperking zijn of haar sport of 
activiteit kan doen of waar men elkaar kan 
ontmoeten is belangrijk’.

 

5.4.4 De beoogde maatschappelijke effecten voor Samenleven
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5.5.1 Waarom deze opgave? 
Hoewel gezondheid voor iedereen 
belangrijk is, kwam dit onderwerp in 
de dorpsgesprekken en tijdens de vele 
andere contacten met inwoners niet 
vaak naar voren. Misschien komt dat 
doordat mensen gezondheid als iets heel 
persoonlijks ervaren. In het gebiedsteam, 
de hackathon Armoede, de hackathon 
Eenzaamheid en bijvoorbeeld in gesprekken 
met huisartsen komt het onderwerp wél 
duidelijk naar voren. De feiten en cijfers 
over gezondheid in onze gemeente geven 
ook aanleiding om dit te kiezen als één 
van de vier centrale opgaven als het gaat 
om Samenleven in Ooststellingwerf. 
Daarnaast heeft de gemeente een heldere 
wettelijke taak op dit terrein. Het gaat om 
de Wet publieke gezondheid (WPG) en 
met ingang van 2020 de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ). 
Overigens zien we gezondheid niet alleen 
als doel op zich, maar ook als een middel 
om andere doelen (opgaven) te bereiken. 
In het Raadsprogramma komen sporten en 
gezondheid ook terug.

5.5.2 Wat zeggen inwoners over 
gezondheid?
Inwoners brengen gezondheid naar voren in 
relatie tot onderwerpen als ‘eenzaamheid’ 
en ‘bewegen’. Veel inwoners (ook in de 
dorpen) geven aan niet écht te weten wat 
de buren of mensen van een straat verderop 
bezig houdt. Als dit wél het geval is, kom je 
eenzaamheid sneller op het spoor en kun 
je elkaar beter helpen en steunen als iets 

iemand zelf niet meer lukt. Centraal staat 
dat mensen verbinding met elkaar (in de 
buurt) belangrijk vinden. Samen bewegen 
kan hier (ook) aan bijdragen. 
Eenzaamheid is een thema dat veel 
mensen raakt. Ook mensen die zelf geen 
eenzaamheid ervaren, willen er graag iets 
tegen doen. Maar hoe kom je mensen op 
het spoor? En wat werkt tegen eenzaamheid? 
Dat vragen inwoners zich vaak af. 
De hackathon Eenzaamheid ging over deze 
vragen. Ook in de gesprekken met mensen 
die in armoede leven kwam het onderwerp 
aan de orde. Er zijn verschillende vormen 
van eenzaamheid. Soms hebben mensen wel 
veel sociale contacten, maar ervaren ze toch 
dat ze alleen zijn, ze missen iemand met wie 
ze hun gevoelens kunnen delen of ze missen 
zingeving in hun leven. Andere mensen 
hebben het gevoel ‘buiten de maatschappij 
te staan’ door hun situatie (ziekte, 
werkloosheid, armoede). Tegen eenzaamheid 
worden vaak activiteiten georganiseerd. Toch 
is dit vaak geen oplossing. Het is belangrijk 
écht contact te maken, iemand écht te 
kennen. Dit lukt niet met oppervlakkige 
contacten die je opdoet wanneer je naar een 
georganiseerde activiteit gaat. Mensen die 
zelf eenzaamheid ervaren geven vaak aan 
een goed gesprek met diepgang te missen. 
Oprechte interesse in elkaar. Iets voor een 
ander kunnen betekenen. Gezien worden. 
Erbij horen en er toe doen.

5.5.3 Feiten & cijfers over Gezondheid
Zie volgende pagina.

5.5 
Opgave Gezondheid
Mensen ervaren een positieve gezondheid.

Hennie Rooks-Veenstra
Ieder jaar 

een straatontbijt 
is goed voor 

de saamhorigheid!

Willem Bijmholt
bloemrijker 

bermbeheer voor 
bij en vlinder!

Eline Smit
snel internet 
is belangrijk!

Jeroen de Boer
Door de vele 

activiteiten in 
Langedijke is er 
saamhorigheid.
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Veel scheidingen met typering 
conflictueus of vechtscheiding 
met mogelijk ernstige gevolgen 
voor kinderen. 

82% ervaart een positieve gezondheid. 
18% ervaart dit niet.

Positieve
gezondheid

0

100%

82%

18%
52% boven 12 jaar heeft 
overgewicht 
19% tot 12 jaar

overgewicht
0

100%

52%

19%

55% van de kinderen loopt of fietst naar school.
44% van de ouders vinden de schoolroute onveilig.
20% vindt dat er onvoldoende buitenspeel-
mogelijkheden zijn (GGD 2016).

lopen en fietsen naar school, 
Buiten spelen

55%
44%

20%

0

100%

24% is roker in Ooststellingwerf.
1% gebruikt harddrugs. 
16% van ouders met kinderen tot 12 jaar rookt.

Rookgedrag 
en drugsberuik

1%

24%

16%

0

50%

Ruim 40% voelt zich matig 
tot zeer eenzaam

40%

Bij minderjarige kinderen van 
ouders met psychische of 
verslavingsproblemen is het 
risico op kindermishandeling
twee tot drie keer zo hoog.

2-3x

Psychischlichamelijk

drank & drugs

vecht-
scheidingen

31% heeft een langdurige 
ziekte of aandoening. 
19% onder de 12 jaar heeft 
een chronische aandoening.

langdurig ziek
0

50%

31%

19%

14% boven de 18 jaar is een 
overmatige drinker.
10% een zware drinker.

Drank
gebruik

0

50%

14%
10%

38% heeft een matig tot hoog risico 
op angststoornis of depressie. 
11% van de kinderen onder 
12 jaar heeft ernstige psycho-
sociale problematiek.

Psycho-sociaal
0

50%

38%

11%

7% rookt dagelijks een hele sigaret of meer.
21% is de laatste 4 weken dronken of aangeschoten geweest.
5% heeft de afgelopen 4 weken cannabis gebruikt.
2% feeft de afgelopen 4 weken harddrugs gebruikt.

Middelengebruik 
jongeren 12-18 jaar

0

30%

7%

21%

5%
2%

6%

20%

5%

1%

kinderen met 
gescheiden ouders

0

50%

18% van de kinderen onder de 
12 jaar heeft een echtscheiding 
meegemaakt.

18%

FEITEN & CIJFERS
gezondheid

 OOSTSTELLINGWERF

 heel friesland

5.5.3 Feiten & cijfers over gezondheid
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Mensen kunnen omgaan met fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen
Continue ontwikkelingen in de maatschappij 
leiden ertoe dat we gezondheid breder zijn 
gaan zien dan alleen fysieke gezondheid. 
Het concept ‘positieve gezondheid’ gaat om 
de mogelijkheden om weerstand te bieden 
aan teleurstellingen, beperkingen of ziekten. 
Je gelukkig en geaccepteerd voelen en het 
vinden van zingeving hebben veel invloed 
op het wel of niet ontstaan van positieve 
gezondheid. Mensen die problemen ervaren 
op het gebied van geld, werk, wonen en 
relaties blijken minder kans te hebben op 
een lang en gezond leven dan mensen die 
deze problemen niet hebben. Gemiddeld 
gezien bewegen zij minder, ervaren ze meer 
psychische klachten en hebben zij minder 
vaardigheden om positieve gezondheid op 
te bouwen. Het kunnen omgaan met fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen 
kan deze gezondheidsachterstanden 
verminderen.

Mensen ervaren dat rekening wordt 
gehouden met het proces van ouder worden 
Door de vergrijzing krijgen steeds meer 
mensen te maken met de gevolgen van 
ouder worden. Zij willen zo lang mogelijk 
hun waardigheid en zelfstandigheid 
behouden en mee blijven doen. Denk aan 
boodschappen doen, sporten, meedoen 
aan activiteiten in het dorp, bankzaken 
regelen, een museum bezoeken of zingen 
in het koor. Het helpt als professionals én 
de lokale samenleving –van buurtbewoners 
en verenigingen tot de wijkagent en de 
caissière bij de supermarkt- zich hier bewust 
van zijn en voldoende kennis hebben om 
oudere mensen én hun mantelzorgers de 
goede benadering, zorg en ondersteuning 
te bieden. En het is prettig als oudere 
mensen ervaren dat de gemeenschap 
hen een handje toesteekt wanneer zij het 
even niet meer kunnen. Het is fijn als er 
gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. 
En als ouderen betekenisvolle relaties 
ervaren, (vrijwilligers)werk doen en/of een 
zinvolle daginvulling ervaren. Kortom we 
willen een leeftijdsvriendelijke samenleving 
waar ouderen samen met hun omgeving 
zelfredzaam kunnen zijn en de gemeente 
waar nodig zorg biedt.

Mensen voelen zich veilig
Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in 
je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je 
je veilig moet voelen om jezelf te zijn en je 
te ontwikkelen. Niet alle mensen hebben 
thuis zo’n veilige omgeving. De materiële en 
immateriële schade die geweld veroorzaakt 
is groot. We moeten met elkaar een veilig 
netwerk vormen rondom de slachtoffers, 
(potentiële) daders en hun sociale 
omgeving. We willen dat huiselijk geweld 
en kindermishandeling eerder en beter in 
beeld komt, dat we het zo snel mogelijk 
stoppen en duurzaam oplossen. Hierbij 
is extra aandacht nodig voor specifieke 
groepen slachtoffers zoals kinderen in 
complexe scheidingen en slachtoffers van 
mensenhandel, ouderenmishandeling of 
loverboys. Mensen weten waar ze hulp 
kunnen vinden als zijzelf of anderen in 
onveilige situaties terecht komen. 

Mensen leven in een gezonde leefomgeving
Gezondheid gaat ook om een gezonde 
leefomgeving. Een gezonde leefomgeving 
nodigt uit tot gezond gedrag en helpt in 
de strijd tegen overgewicht, eenzaamheid 
en gezondheidsachterstanden. Dat 
bereiken we bijvoorbeeld door te zorgen 
voor ontmoetingsplekken in de buurt, 
natuur met ruimte voor fiets-, wandel- en 
recreatiemogelijkheden. De leefomgeving 
moet veilig zijn zodat het ook voor ouderen 
mogelijk is om veilig buiten te bewegen en 
daardoor langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.

Voor een gezonde inrichting van de 
leefomgeving is het belangrijk dat de 
milieukwaliteit goed is. Lucht, bodem en 
geluid mogen geen schadelijke invloed 
hebben. Deze zaken vallen buiten de 
reikwijdte van deze visie. We komen hier 
op terug bij de Omgevingsvisie.

5.5.4 Beoogde maatschappelijke effecten voor Gezondheid
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5.6.1 Waarom deze opgave? 
‘De jeugd heeft de toekomst’, zeiden 
verschillende deelnemers aan de 
dorpsgesprekken. Voor een fijne jeugd 
en een vitale gemeenschap is het nodig 
dat kinderen opgroeien onder goede 
omstandigheden. Ouders, familie, buren, 
kinderopvang, scholen, verenigingen en 
andere organisaties spelen hierin allemaal 
een rol.
‘Goed Opgroeien’ is in het bijzonder een 
onderwerp dat zich over alle ‘opgaven’ 
uitbreidt. Sommige aspecten van ‘Goed 
Opgroeien’, zoals armoede, verbondenheid 
en gezondheid, zijn dan ook terug te vinden 
bij de andere opgaven.
We hebben toch gekozen voor een aparte 
opgave ‘Goed Opgroeien’, omdat de 
gemeente veel wettelijke taken heeft rond 
de ontwikkeling van kinderen (Jeugdwet, 
Onderwijswetten, Wet Kinderopvang en 
Leerplichtwet). Ook in het raadsprogramma 
is veel aandacht voor jeugd en preventie, 
zodat kinderen een goede start maken in het 
leven.
Financieel gezien is ‘Goed Opgroeien’ een 
uitdagende opgave. De gemeente geeft 
op dit moment namelijk meer geld uit aan 
Jeugdhulp dan zij van het Rijk ontvangt. 

5.6.2 Wat zeggen inwoners over Goed 
Opgroeien?
Volwassenen noemen als belangrijke 
onderwerpen voor de jeugd vooral 
weerbaarheid, eenzaamheid, gezonde 
levensstijl en het ontwikkelen van talenten. 

Ook het behouden van de jongeren voor de 
dorpen en hen betrekken bij het dorp zijn 
veel gehoorde thema’s.

Uit de hackathon en de Quest & Chat over 
eenzaamheid kwam naar voren dat jongeren 
vaak contact hebben met anderen, maar 
toch het gevoel hebben dat ze geen échte 
aansluiting vinden. Voor veel jongeren is het 
een groot taboe om over eenzaamheid te 
praten. 

Uit een Quest en Chat over alcohol en 
drugs bleek dat driekwart van de jongeren 
regelmatig een drankje met alcohol drinkt: 
de helft elke week en een kwart eens per 
maand. De meeste ouders verbieden 
hun kinderen niet om alcohol te drinken. 
Ongeveer een kwart van de jongeren onder 
de 18 jaar gebruikt wel eens drugs zoals 
wiet of pillen. Sfeer en gezelligheid en soms 
groepsdruk worden genoemd als reden voor 
middelengebruik.

In een jongerenraadpleging met als thema 
‘Wat vind je van je dorp?’ gaven veel 
jongeren aan dat er weinig activiteiten 
en ontmoetingsmogelijkheden zijn voor 
jongeren, behalve sportvoorzieningen 
waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
Sommige jongeren vonden de rust en 
overzichtelijkheid van het dorp juist prettig. 

5.6.3 Feiten & cijfers over 
Goed Opgroeien
Zie volgende pagina.

5.6 OPGAVE Goed opgroeien
Jeugdigen (9 maand - 23 jaar) groeien
gezond en veilig op en hebben gelijke kansen 
om zich optimaal te ontwikkelen.

Anne Vogelzang
Samen Leven 

is Samen Doen!

Gientje Bijmholt
In Appelscha 

heeft de Jeugd 
de toekomst

Alyssa van 
PoelDijk

Er moet wel 
wat mogen…

Rivo van Gurp
Het moet 

gezellig blijven 
in Appelscha
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AANTAL 
inwoners 
0-19jAAR

JEUGDHULP NODIG5.417

PSYCHOSOCIALE
problematiek 

4-12 jaar JEUGDBESCHERMING VOORTIJDIGE
SCHOOLVERLATERS

In 2018 ontving ca. 10% 
van de jeugdigen in 
Ooststellingwerf jeugdhulp. 
(Landelijk ongeveer 10%(CBS)).
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Bij 20% van de kinderen van 
4-12 jaar in Ooststellingwerf is 
sprake van matige of ernstige 
psychosociale problematiek. 
(Heel Friesland 17%).
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PROBLEMATIEK
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In 2018 liepen er 50 jeugd-
beschermingsmaatregelen voor 
jeugdigen uit Ooststellingwerf.

MAATREGELEN
JEUGDBESCHERMING

91

In 2018 waren er 91 meldingen 
bij Veilig Thuis.
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In 2018 telde Ooststellingwerf 
5.417 inwoners van 0-19 jaar. 
Dit is 21,3 % van de bevolking.
(Landelijk 22,2% (CBS)).
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Het percentage voortijdig 
schoolverlaters in Ooststellingwerf 
is tussen 2007 en 2018 gedaald 
van 3,2% naar 1,6%. 
(Landelijk 2% in 2016 (CBS)).
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Bij 13% van de kinderen van 
12-18 jaar in Ooststellingwerf is 
sprake van matige of ernstige 
psychosociale problematiek. 
(Heel Friesland 10% (GGD)).

76% van de 2,5 tot 4 jarigen in 
Ooststellingwerf bezochten in 
2017 een kindercentrum. 
(Heel Friesland 73%).

bezoek Kindcentrum
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76% 73%

FEITEN & CIJFERS
GOED OPGROEIEN

 OOSTSTELLINGWERF

 Landelijk gemiddelde

5.6.3 Feiten & cijfers over Goed Opgroeien
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Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal
Elk kind is anders. Ieders talent verdient een 
kans om ontdekt en ontwikkeld te worden. 
Dit geeft voldoening en zelfvertrouwen 
en maakt dat jeugdigen ontdekken wat 
zij kunnen. Een startkwalificatie in het 
onderwijs1 biedt kansen op de arbeidsmarkt.

Ouders/verzorgers zijn vaardige opvoeders 
Ouders zorgen zo goed mogelijk 
voor hun kinderen en begeleiden hen 
naar volwassenheid. Door middel van 
preventieprogramma’s ondersteunt de 
gemeente een goede start van kinderen 
in het leven. Ouders betrekken familie, 
bekenden, kinderopvang en school bij 
opvoedvragen.

1 Een startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam 
werk. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2.

Jeugdigen zijn weerbaar
Jongeren krijgen te maken met 
veel uitdagingen. Grenzen kennen, 
zelfvertrouwen ontwikkelen en sociale 
vaardigheden aanleren geven jeugdigen een 
stevige basis.

Jeugdigen en ouders voelen zich 
ondersteund bij opvoeden en opgroeien
We willen allemaal dat kinderen een fijne 
jeugd hebben en goed in hun vel zitten. 
Soms gaat dit een tijdje wat moeilijker.  
Dit hoort bij het leven. Als ouders of 
jeugdigen er zelf en met hun omgeving 
niet meer uitkomen is ondersteuning 
beschikbaar. 
Sommige jeugdigen en ouders bevinden 
zich in kwetsbare situaties. Zij hebben 
bijvoorbeeld te maken met chronische 
ziekte, verslaving, schulden of beperkingen. 
Deze gezinnen verdienen extra 
ondersteuning.

5.6.4 Beoogde maatschappelijke effecten voor Goed Opgroeien
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6. 
van visie 
naar concrete 
inspanningen
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6.1 Hoe werken we deze Visie uit 
in deelprogramma’s
De Raad neemt een besluit over deze Visie 
op Samenleven. Hiermee geeft de Raad 
heldere inhoudelijke en financiële kaders 
waarbinnen het college ruimte krijgt om 
samen met de samenleving te komen tot 
uitwerking en uitvoering van deze ‘Visie op 
Samenleven’. 

Het College maakt hiervoor een 
programmaplan met een looptijd van vier 
jaar (2020-2024) en bevat onder meer de 
volgende onderdelen:
• Proces: hoe komen tot een ‘pakket’ van 

inspanningen om de maatschappelijke 
effecten uit deze Visie te realiseren? Per 
maatschappelijk effect uit de doelenboom 
(pagina 20) bepalen we – samen met de 
samenleving – welke inspanningen een 
ieder gaat leveren om het betreffende 
maatschappelijke effect te realiseren. 
Dit ‘pakket’ aan inspanningen noemen 
we een deelprogramma. We maken 
dus voor elk maatschappelijk effect een 
deelprogramma. In het programmaplan 
schetsen we het proces hoe we komen 
tot deze deelprogramma’s. Hoe pakken 
we het aan, wie betrekken we er bij en op 
welke manier, hoeveel ambtelijke capaciteit 
is hiervoor nodig en hoe communiceren 
we en met wie. 

• Tijdplanning. In het programmaplan geven 
we aan voor welke maatschappelijke 
effecten we met voorrang een deel-
programma maken en welke we later 
in de tijd oppakken. Hierbij willen we 
overvraging van inwoners en andere 
maatschappelijke partners voorkomen 
en ook ambtelijk is er niet voldoende 
capaciteit om alles tegelijk op te pakken.

• Het programmaplan gaat ter kennisgeving 
naar de raad, zodat de raad weet wat er 
gaande is en op welke manier we hen 
tussentijds informeren.

6.2 Financiële kaders
Deze Visie bevat de inhoudelijke kaders die 
de gemeenteraad meegeeft om te komen 
tot deelprogramma’s. Daarnaast zijn er 
financiële kaders. 

Welke budgetten
De uitvoering van deze Visie vindt plaats 
binnen de budgetten die opgenomen zijn 
in de begroting 2020 en de meerjaren-
begroting. In de losse bijlage 1 bij deze Visie 
staat een overzicht van de budgetten die 
onder de Visie op Samenleven vallen. 

Budgetten per opgave
We gaan werken met budgetten per 
opgave. Door te werken met budgetten per 
opgave laten we de bestaande schotten 
tussen beleidsterreinen zoveel mogelijk 
los. Integraal werken en ontschotting zijn 
uitgangspunten in de Visie.

Budgetten voor wettelijke taken
In de genoemde bijlage is te zien welke 
budgetten samenhangen met wettelijke 
taken (type 4 activiteiten uit de Doelenboom 
- regisseren) en welke niet. De budgetten die 
gekoppeld zijn aan wettelijke taken, blijven 
hoe dan ook hiervoor bestemd. 

De budgetten die niet gekoppeld zijn aan 
wettelijke taken, kunnen we indien gewenst 
wél anders besteden en dus gebruiken 
om inspanningen te bekostigen die de 
gemeente, inwoners en/of maatschappelijke 
organisaties leveren om de maatschappelijke 
effecten te bereiken. Dit kan overigens 
meestal niet direct vanaf 2020, omdat er 
al verplichtingen lopen in de vorm van 
convenanten, contracten of subsidies.

Indeling van de programmabegroting
Doordat we gaan werken met budgetten per 
opgave en niet meer per beleidsterrein, is 
het logisch om ook de programmabegroting 
op deze manier in te delen. Dit betekent 
dat programma 1 (Sociaal Domein) en 
programma 2 (Welzijn en educatie) 
samengevoegd worden in programma 
1 (Samenleven), waarbinnen de vier 
opgaven een plaats krijgen. Dit vergroot de 
mogelijkheden om integraal en ontschot te 
werken.

6.3 Monitoring
In deze Visie staan vier opgaven en 
vijftien maatschappelijke effecten centraal 
(zie doelenboom pagina 20). We willen 
monitoren of we de maatschappelijke 
effecten behalen en zo nodig bijsturen. 

Op dit moment zijn we bezig de huidige 
monitor stap voor stap door te ontwikkelen.
De monitor bevat straks cijfers die zo goed 
mogelijk laten zien hoe het staat met het 
bereiken van de effecten uit de doelenboom. 
Ook voegen we kwalitatieve informatie toe.  
Zo hebben we straks een goed beeld van de 
behaalde effecten en de geleverde kwaliteit. 
En dat maakt het mogelijk om structureel te 
leren en te verbeteren. We maken (ook met 
monitoring) een transitie:
• van sturen op details  

naar sturen op hoofdlijnen
• van sturen op output  

naar sturen op outcome
• van verantwoording afleggen  

naar effect laten zien

6.4 Juridische kaders 
De ‘Visie op Samenleven’ beperkt zich tot de 
hoofdlijnen van het beleid. Hiermee voldoen 
we aan de belangrijkste eisen die diverse 
wetten (Wmo, Jeugdwet, participatiewet, 
Wet op de publieke gezondheid, etcetera) 
aan de beleidsplannen stellen.  
Voor sommige terreinen verlangt de 
wet nadere uitwerking van het beleid 
op hoofdlijnen. We maken daarom na 
vaststelling van deze Visie een document 
waarin we per wetsonderdeel op een rij 
zetten wat we volgens de wet moeten 
vastleggen en in welk document we dit doen.
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Inspanningen

We willen een gemeente zijn waar inwoners, 
organisaties, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers en gemeente samenwerken 
aan een krachtige en leeftijdsvriendelijke 
samenleving met gelukkige en gezonde 
inwoners.

Waar inwoners onderling verbonden zijn, voor 
elkaar klaarstaan en zo min mogelijk van de 
gemeente afhankelijk zijn.

Waar een vangnet aan zorg en ondersteuning is 
voor inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden.
En waar we problemen vóór zijn door 
preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen, gericht op meedoen, 
gemeenschapszin en zelfredzaamheid.

 Meedoen  samenleven  gezondheid  goed opgroeien
Alle inwoners 

doen volwaardig mee.
Inwoners helpen elkaar, voelen 

zich thuis en zijn actief voor een 
sociale en vitale gemeenschap.

Inwoners ervaren een
positieve gezondheid.

Jeugdigen (-9 maand tot 23 jaar) 
groeien gezond en veilig op en hebben 

gelijke kansen om zich optimaal 
te ontwikkelen.

Mensen doen mee 
aan het maatschap-

pelijk leven.

Mensen voelen zich
verbonden.

Mensen kunnen 
omgaan met fysieke, 
emotionele en sociale 
levens- uitdagingen.

Ouders/verzorgers
zijn vaardige
opvoeders.

Mensen participeren
duurzaam op de
arbeidsmarkt.

Mensen zetten zich
in voor de samen-
leving en elkaar.

Mensen
voelen zich

veilig.

Jeugdigen 
zijn weerbaar.

Jeugdigen en ouders 
voelen zich onder-

steund bij opvoeden 
en opgroeien.

Mensen kunnen 
levensloopbestendig 

wonen.

Mensen zijn in
staat passende
woonruimte te

realiseren.
 FACILITEREN

Mensen zijn bezig
met levensloop-

bestendig wonen.
 FACILITEREN

Mensen zijn op 
de hoogte van de 
mogelijkheden 
om hun woning 
aan te passen.

 REGISSEREN

Mensen die dat
kunnen, nemen deel
aan de arbeidsmarkt.

 REGISSEREN

Uitkeringsgerech-
tigden maken naar 

vermogen stappen op 
de participatieladder. 

 REGISSEREN

Mensen ervaren 
een zinvolle invulling 

van hun dag.
 FACILITEREN

Tevreden over hun
maatschappelijk leven.

 LOSLATEN

Mensen zijn
zelfredzaam.
 FACILITEREN

Kinderen in armoede 
hebben mogelijkhe-

den om mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen zijn
financieel in staat

om maatschappelijk
mee te doen.
 REGISSEREN

Mensen ervaren
ondersteuning in

hun eigen omgeving.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de
ondersteuning.

 STIMULEREN

Mensen zijn 
op de hoogte / 

kennen de wegen.
 REGISSEREN

Mensen maken er
gebruik van.
 STIMULEREN

Mensen vinden
tijdig ondersteuning 

bij (financiële) 
problemen.
 REGISSEREN 

Mensen vinden het 
prettig om in hun
buurt te wonen.

 LOSLATEN

Mensen voelen zich
betrokken bij anderen 
in hun gemeenschap.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
niet gediscrimineerd
en buitengesloten.

 FACILITEREN

Mensen ervaren
minder eenzaamheid.

 STIMULEREN

Mensen 
helpen elkaar.
 FACILITEREN

Mensen pakken
gezamenlijk sociale
en maatschappelijke 

vraagstukken op.
 FACILITEREN

Mensen ervaren 
ruimte om ideeën/

initiatieven te 
ontwikkelen.
 FACILITEREN

Mantelzorgers raken
niet overbelast.

 REGISSEREN

Mensen zijn
tevreden met het

aanbod aan sociale,
culturele en sport

activiteiten.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte en hebben

toegang tot sociale,
culturele en sport

infrastructuur
TYPE 4 voor
bibliotheek.
 STIMULEREN

Mensen zijn
tevreden over de 

ontmoetingsplekken 
in hun omgeving.

 STIMULEREN

Er is een actief
verenigingsleven.

 LOSLATEN

Vrijwilligers floreren 
in de samenleving.

 FACILITEREN

Mensen voelen zich
gelukkig, geaccep-

teerd en vinden zin-
geving in hun leven.

 LOSLATEN

Mensen bewegen
voldoende.

 STIMULEREN

Mensen vinden (tij-
dig) ondersteuning bij 
psychische klachten.

 REGISSEREN

Mensen beperken
hun middelengebruik,

laten zich hierdoor
niet belemmeren in
het functioneren.

DEELS  REGISSEREN
DEELS  STIMULEREN

Mensen zijn goed
geïnformeerd over

gezond leven.
 FACILITEREN

Mensen zijn op de
hoogte van de

mogelijkheden en
hebben toegang tot
ondersteuning bij
hun gezondheid.

 REGISSEREN

Mensen vormen
samen een dementie

vriendelijke gemeente.
 STIMULEREN

Ouderen hebben
betekenisvolle 

relaties, werk en/of 
dag invulling.
 FACILITEREN

Scheidingen verlopen 
met minimale schade 

voor jeugdigen.
 STIMULEREN

Jeugdigen komen 
niet in aanraking 

met geweld.
 REGISSEREN

Mensen zijn 
weerbaar.

 FACILITEREN

Mensen weten 
waar ze hulp kunnen 
vinden als zij zelf of 

anderen in aanraking 
komen met onveilige 

situaties.
 REGISSEREN

Mensen ervaren hun
leefomgeving als 

veilig en toegankelijk.
 REGISSEREN

Mensen gaan 
graag naar buiten.

 LOSLATEN

Mensen ervaren een 
gezonde en schone 

leefomgeving.
 REGISSEREN

Jeugdigen krijgen
optimaal kans om

talenten te ontplooien.
 FACILITEREN

Jeugdigen gaan 
naar school.
 REGISSEREN

Jeugdigen halen een
startkwalificatie.

 REGISSEREN

Jeugdigen zijn 
taalvaardig (spreken, 

lezen, schrijven).
 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders
ervaren dat de school 
en zorg samenwerken 

om hen optimaal te
begeleiden.
 REGISSEREN

Jeugdigen worden 
zoveel mogelijk door 
hun ouders verzorgd 

en begeleid naar 
volwassenheid.

 LOSLATEN

Jeugdigen hebben 
een goede start 

doordat hun ouders 
of zijzelf deelnemen 

aan preventie-
programma’s.
 STIMULEREN

Jeugdigen groeien op 
in een gezinssituatie 
(zo thuis mogelijk).

 REGISSEREN

Jeugdigen en ouders 
met opvoed- en

opgroeivragen weten 
de weg en voelen zich

ondersteund.
 REGISSEREN

Ouders/verzorgers
betrekken mensen 
en organisaties in 
hun omgeving bij

opvoedvragen.
 REGISSEREN

Jeugdigen ont-
wikkelen sociale 
vaardigheden.

 LOSLATEN

Jeugdigen met
psychosociale - of 

andere problemen en 
hun ouders weten de 
weg en voelen zich 

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen kennen 
hun grenzen en 
staan stevig in 
hun schoenen.

 FACILITEREN
Jeugdigen en ouders 

in kwetsbare situaties
worden gezien en

ondersteund.
 REGISSEREN

Jeugdigen hebben de
kennis en vaardig-

heden om goed om 
te gaan met alcohol, 
roken, drugs, sociale 
media, seks en geld.

DEELS  REGISSEREN
DEELS   STIMULEREN

Mensen maken ge-
bruik van de sociale,

culturele en sport
infrastructuur.

Mensen ervaren 
dat rekening wordt 
gehouden met het 
proces van ouder 

worden

Jeugdigen
ontwikkelen

zich optimaal.

Mensen maken indien 
nodig gebruik van het
aanwezige vangnet.

Mensen
leven in een

gezonde
leefomgeving.

maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken?

indicatoren: Waar zien we dat aan?

gemeentebrede opgaven

LOSLATEN

Faciliteren

Stimuleren

regisseren

Zelfsturing

Type 1 activiteiten: 
samenleving is eigenaar 

Type 2 activiteiten: 
samenleving is eigenaar, gemeente faciliteert desgewenst

Type 3 activiteiten: 
gemeente is eigenaar en samenleving levert bijdrage

Type 4 activiteiten: 
gemeente is eigenaar (wettelijke taken)

Interactief beleid & uitvoering

gemeentelijk Domein

SAMENLEVINGSDomein

Visie 
sociaal domein 

2020-2024
Gemeente Ooststellingwerf

samen met inwoners en organisaties gaan we bovenstaande vertalen in 
concrete doelen, meetinstrumenten en inspanningen. 

Dit brengen we samen in een deelprogramma per effect (per groen vlakje).

We willen een gemeente zijn waar inwoners, organisaties, vrijwilligers, verenigingen, 
ondernemers en gemeente samenwerken aan een krachtige en leeftijdsvriendelijke 
samenleving met gelukkige en gezonde inwoners. Waar inwoners onderling verbonden 
zijn, voor elkaar klaarstaan en zo min mogelijk van de gemeente afhankelijk zijn. Waar 
een vangnet aan zorg en ondersteuning is voor inwoners die het (tijdelijk) niet zelf 
redden. En waar we problemen vóór zijn door preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen, gericht op meedoen, gemeenschapszin en zelfredzaamheid.

5.2 doelenboom

Hoofdstuk 1 beschreef de kijk van inwoners 
op samenleven en hoofdstuk 2 zette de 
feiten en cijfers over onze inwoners (data) 
op een rij. Dit leidde in hoofdstuk 3 – 
samen met onze wettelijke taken – tot onze 
visie op samenleven.

Bovenaan de vier gemeentebrede opgaven 
op het terrein van samenleven:  

 Meedoen,  Samenleven, 
 Gezondheid,  Goed Opgroeien.

In de groene kaders staan per opgave 
welke maatschappelijke effecten we willen 
bereiken. Ze geven de richting aan waar we 
naar toe willen. Per groen kader is zichtbaar 
gemaakt     wat de samenhang is 
tussen het betreffende maatschappelijke 
effect en de opgaven. 
Bijvoorbeeld: als we realiseren dat mensen 
meedoen aan het maatschappelijk leven 
(eerste beoogde effect bij de opgave 
‘Meedoen’), dan draagt dit bij aan het 
bereiken van alle vier de opgaven. 

In de blauwe kaders zijn de maat-
schappelijke effecten uitgewerkt in 
indicatoren. Waaraan zien we of de 
effecten zijn behaald? 

We geven per indicator aan wat wij  
als rol voor de gemeente zien: 

 Loslaten (Type 1)
 Faciliteren (Type 2)
 Stimuleren (Type 3)
 Regisseren (Type 4)

Toelichting doelenboom: ‹ tap hier 
om terug 
te gaan
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