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Meer inzicht in de Drentse initiatieven:







Wat willen ze bereiken, voor en met wie?
Wat zijn hun activiteiten?
Hoe hebben ze zich georganiseerd?
Wat zijn hun succesfactoren?
Waar lopen ze tegenaan?
Wat is hun kennisaanbod of –behoefte
(i.v.m. kennisdeling in NZD)?

Digitale vragenlijst:

Doel & opzet

 17 vragen, zowel meerkeuze als open.
 Uitwerking van bovenvermelde vragen.
 Deels ontleend aan onderzoek in provincie
Groningen (2017).
 Gestuurd aan 39 mailadressen van
(contactpersonen van) inwonersinitiatieven
op het gebied van zorg, welzijn, geluk.
 Eén keer herinnering gestuurd.
 Periode: juli tot september 2020.

De uitkomsten op hoofdlijnen
Respons 36%
• Hoog voor een digitale vragenlijst; laag gezien ons doel.

Grote variatie
• Breed activiteitenaanbod en erkende plek in de lokale samenleving
versus ‘niet zoveel vraag naar ons aanbod’.
• Tonnen aan geld opgehaald, o.a. bij particulieren versus weinig of geen
kosten.
• Geen eigen rechtspersoonlijkheid versus coöperatie, vereniging of
stichting.

Veel overeenkomsten

Samen leveren de initiatieven dit beeld op:
• Het initiatief bestaat nog niet zo lang, korter dan 5 jaar.
• Het biedt ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en/of informele
zorg (incl. koppeling vraag-aanbod) voor (oudere) dorpsbewoners.
• Een belangrijke succesfactor is de vrijwillige inzet van mensen uit het
dorp. Het vinden van vrijwilligers en bestuursleden levert (dan ook)
geen knelpunten op.
• Het initiatief krijgt subsidie van de gemeente en kan gebruik maken van
betaalde krachten.*
• Het initiatief wil graag haar eigen kennis delen en is geïnteresseerd in
de kennis en ervaringen van andere initiatieven.

*Dit geldt voor bijna 2 op de 3. Alle andere kenmerken gelden voor 85% of meer van de initiatieven.

Wat doen de initiatieven, wat willen ze bereiken?
Doelen voor komend jaar betreffen:*
1. Voorbereiding op of realisatie van
(anders) wonen (vaak nieuw- of
verbouw).
2. Bevorderen van sociale contacten
en informele hulp.
3. Samenwerking in de keten, m.n.
tussen inwoners en professionals
en met de gemeente.
4. Doorontwikkeling van het eigen
initiatief.
5. Versterking van het eigen
initiatief.

* in volgorde van vaakst genoemd; 1
t/m 3 vrijwel even vaak genoemd.

Belangrijkste financiers in 2020:
•
•
•
•
•

Gemeente (62%)
Fondsen (31%)
Deelnemersbijdragen, incl. pgb (31%)
Contributies en giften (23%)
Overige (23%)

Financiering geborgd voor 3 jaar?

Financiering

•
•
•
•

23%: ja, volledig
23%: ja, grotendeels
46%: nee, grotendeels niet
8%: nee, helemaal niet

Succesfactoren

Knelpunten

Kennis delen
Brengen

Halen

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een coöperatie/dorpsorganisatie opzetten
en draaiende houden, uitdagingen en
valkuilen.
Opzetten dagbesteding voor kwetsbare
ouderen, dorpsloket, dorpsmoestuin,
vervoersbus.
Doorontwikkelen, naar wonenplus of met
vernieuwende concepten en combinaties.
Samenwerking met gemeente en
zorgaanbieders
Ontwikkelen en behouden van draagvlak.
Vraaggericht werken.
Omgaan met vrijwilligers en hulpvragers.
Omgaan met tegengestelde belangen.
Aanvragen subsidie.
Levensloopgeschiktheid, domotica.
Onderzoek naar de waarde van het initiatief.
Bouwplanvoorbereiding.

•
•
•

•
•

•

Dilemma’s en oplossingen van andere
projecten.
Regelvrije projecten, regie &
verantwoordelijkheid bij de inwoners.
Contact met gemeenten en
overheden.
Continuïteit en structurele
financiering.
Welzijnsinitiatieven.
Ouderenhuisvesting.

Momenteel geen specifieke thema’s,
maar altijd interessant ervaringen van
anderen te horen.
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