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Bijlage 4: Alle omgevingsinterviews en de
conclusie hiervan
Anderen:
Interview Anderen 1,2
ALGEMEEN
• Leeftijd: 41 jaar en 41 jaar
• Geslacht: Man en Vrouw
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een boerderij
• Hoe lang woont u hier?
De man woont er sinds 1967 (is in Anderen geboren), vrouw woont er sinds 1996.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Voor de rust, ruimte en omdat de man er is geboren.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Er woont ook nog een zoon (8). In Anderen is er geen school meer, terwijl dat nu wel zou kunnen
(ca 30 kinderen in het dorp), ze gaan allemaal op een paar na naar Anloo. Er is een stichting die
dmv een renteloze lening van geld van de gemeente in het dorp het vervoer van en naar school
regelt. Vriendjes mogen ook mee met de bus als er plek is, anders is het reizen voor de ouders.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Rust, ruimte, dat je je prettig voelt en veilig
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Rolde 3km en Gieten 7km. Kleding naar Assen of Groningen.
• Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving?
Postkantoor/bank is er nu niet meer. Ze missen nu geen voorzieningen in de omgeving. Ouderen
mensen zullen wel dingen missen.
• Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ?
Er is het veel mond-op-mondreclame. Via een briefje,via het maandelijks nieuwsblad “Het
Moesblad” maakt dorpsbelang nieuws bekend.
• Welke diensten biedt het dorp zoals aan?
In het dorpshuis wordt korfbal, toneel gehouden. Kinderopvang en onderbouw van de
basisschool ontbreekt. Het aanbod (kinderopvang/cursussen) zou vanuit de gemeente moeten
komen.
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SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
De man heeft in het bestuur van dorpsbelangen en het dorpshuis gezeten. De vrouw heeft in het
bestuur volksvermaken gezeten en zit nu in de ouderraad van de school.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden?
Ja, ze weten wat er gebeurt, ze zijn niet op de opendagen geweest (hebben wel genoeg
mogelijkheden gehad). Mensen wonen en werken daar.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja, ze ontmoeten ze wel eens sint maarten en Sinterklaas.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet? Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de
zorgboerderij?
Ja, onderhoud van bossingels, de boeren hebben hier nu niet meer tijd voor; tuinonderhoud,
kleine dagelijkse onderhouds dingen, hulp waterleiding lekkage.

•

• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja, telefoon, internet.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Er worden straatlantaarns vervangen. Op het gedeelte waar zij wonen is nu weinig licht. Ze willen
dat er een lantaarn dichterbij het huis wordt geplaatst, daarvoor hebben ze contact opgenomen
met de gemeente.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Hij bedrijfsleider Sony Erickson
Zij onderzoeker bij de Universiteit Groningen
• In welke plaats werkt u?
Hij Emmen en Zij Groningen
• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
Emmen 37 km, Groningen 35 km.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Auto
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Laag. Toen ze jonger waren waren er boeren en dat had invloed op het hele dorp, nu moet het
van bedrijvigheid en het toerisme komen.
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Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Mensen komen uit het westen. En ouderen blijven hangen, daarnaast zijn er geen/weinig
starterswoningen. Wel is 1 boerderij opgesplitst, maar de prijzen van woningen zijn dan nog heel
hoog in Anderen. Ook zijn er een aantal weekend woningen, daar verblijven mensen alleen
weekends.

•

Interview Anderen 3
ALGEMEEN
• Leeftijd: 48 jaar
• Geslacht: Man
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Boerderij
• Hoe lang woont u hier?
Februari 2008, het bevalt goed
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Om paarden te houden bij de woning
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Vrouw en 2 kinderen, de kinderen zijn 16/18 jaar oud. Ze zitten in Assen op school, met het OV is
het goed te doen.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Ruimte, rust, niet al ver van faciliteiten zoals winkels
• In welke plaats haalt u uw boodschappen/rest aankopen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Rolde en Assen, kleding Assen
• Wat is er allemaal in uw omgeving?
Restaurant, groepsaccommodatie, maar niet iets waar ze echt gebruik van kunnen maken. Maar
in de nabije omgeving is alles er wel.
• Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving?
Er is niks op het dorp, een restaurant. Alles wat een mens nodig heeft in de nabije omgeving te
verkrijgen.
Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
Algemeen via het dorpsblad het Moesblad.
•

• Welke diensten biedt het dorp zoals aan?
Er is bijna niks wel: restaurant, camping, sportverenigingen, groepsaccommodatie, ijsbaan,
dorpshuis.
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SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee doet zelf niet veel
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, Is wel betrokken. Goede contacten met de buurt
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, ben op opendagen geweest. En hij heeft er weinig last van.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ja, ze zitten in de groenvoorziening, dus bijv iedere week grasmaaien

•

VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Werkt bij ICT bedrijf.
• In welke plaats werkt u?
Door heel Nederland, vooral in het westen. Werkt 2 a 3 dagen per week thuis.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Auto
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Er zijn geen/weinig betaalbare (sociale) woningen in Anderen. In het nieuwbouwgedeelte zijn
een aantal huurwoningen, maar niet genoeg om de vergrijzing tegen te gaan.

•

Wat is volgens u de "buffer/drempel" voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen? Hoe zou een zorgboerderij hierop in kunnen spelen?
Kinderen moeten verder weg om op school te komen, ze moeten met de bus mee of je moet ze
heenbrengen.
•

Anders nog iets
Het unieke behouden, iedere boer wordt als het ware uitgekocht en daardoor gaat de
bedrijvigheid in de omgeving weg. Vind het erg jammer, want het brengt een bepaalde sfeer
brengt met zich mee.
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Interview Anderen 4
ALGEMEEN
• Leeftijd: 48 jaar
• Geslacht: Man
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u? (2e huis, starterwoning, seniorenwoning, oude huisjes enz.)
Boerderij
• Hoe lang woont u hier?
Sinds kerst 1999
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Woont graag op het platteland. Dit is anders wonen dat in de stad/dorp omdat je dag/nacht aan
het werk bent met klusjes aan bijv het huis.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Woont samen met zijn vrouw.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Rust, ruimte, geen gezeur
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Rolde en Assen
• Wat is er allemaal in uw omgeving?
OV is niks in de omgeving. Je leeft duurder dan is Assen qua oa reizen, je hebt bijv. twee auto’s
nodig.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Heeft in dorpsbelangen gezeten, was er zat van omdat zijn visie anders was dan de anderen.
Helpt wel mee, als ze hem vragen. Ze hebben geen kinderen. Er is een bushokje waar de ouders
de kinderen heenbrengen om opgehaald worden voor school. De ouders praten met elkaar over
wat er gebeurt in de omgeving.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, hij wat meer dan zijn vrouw.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden?
Ja,
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja, ze hebben duidelijke regels gemaakt met de zorgboerderij omdat ze dichtbij wonen. Ze
hebben de afspraak dat ze geen last van elkaar hebben. In het begin gingen ze nog wel eens
zonder toestemming hun huis binnen, in de tuin of ze gluurden door de ramen. Ze plasten
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regelmatig in het zicht van de buren en ook zwaaiden ze zoveel en zovaak dat het vervelend
werd, hier hebben ze een oplossing op gevonden door een schutting te plaatsen. Inmiddels is dit
een stuk beter geworden. Daarnaast hebben ze bij de zorgboerderij een hekje dat vanaf 7.00 uur
‘s ochtends steeds met veel lawaai dichtvalt.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Winkel, theehuis
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Eigen bedrijf/administratiekantoor
• In welke plaats werkt u?
Werkt veel thuis, dan hoort hij ook veel
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Er zijn nu veel meer kinderen dat vroeger t.o.v. van 7/8 jaar geleden. Mensen verhuizen hier niet
veel, het is te mooi wonen (veel grond/grote woningen).

•

Wat is volgens u de "buffer/drempel" voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen? Hoe zou een zorgboerderij hierop in kunnen spelen?
Toen relatief goedkoop wonen. Ouders pushen hun kinderen om in het dorp te blijven
wonen/hier te gaan bouwen.
•

Interview Anderen Interview 5
ALGEMEEN
• Leeftijd: 66 jaar
• Geslacht: Vrouw
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een woonboerderij
• Hoe lang woont u hier?
34 jaren geleden ben ik bij mijn man gaan wonen.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen er nog anderen bij u in huis?
Ik woon hier alleen met mijn man.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Dat weet ik niet, als je gewoon ergens kan wonen.
• Wat vindt u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving?
Nou, niet zo veel, het is toch zo.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen?
In Assen, mijn man of mijn zoon rijdt dan.
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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• Welke voorzieningen mist u nog in de omgeving?
Niet veel denk ik, ik zou het niet weten.
• Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend?
Het dorp heeft een folder waar dat dan allemaal in staat, en wij hebben de krant in de bus iedere
dag.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets om in het dorp de leefbaarheid te vergroten?
Nee.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Och... jawel want je bent hier, en je komt ook wel ergens.
Was in mindere mate op de hoogte van de zorgboerderij, maar had niet veel interesse, zij kreeg
wel te horen van buren wat daar allemaal gebeurde, maar snapte het niet helemaal.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee
WERK EN INKOMEN
• Wat zijn de belangrijkste redenen dat vergrzijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Over de vergrijzing had ze wel wat gehoord maar het was te abstract om met haar door te
nemen. Ze vertelde wel dat er nu veel meer kinderen zijn dan 8 jaar geleden.

Interview Anderen 6
ALGEMEEN
• 83 jaar
• Vrouw
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een boerderij
• Hoe lang woont u hier?
We wonen hier sinds 1962
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Het huis was van de ouders van mijn echtgenoot, we konden het toentertijd overnemen. Zo ging
dat.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
We wonen hier met z’n tweeën.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Het is niet erg leefbaar hier. Alles kwam bij elkaar vroeger. Daarnaast zijn veel mensen van
vroeger overleden of weggetrokken vanwege gezondheidsredenen.
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Dat we zijn aangewezen op de auto om bij voorzieningen te komen. Omdat mijn man een
hersenbloeding heeft gehad, is hij minder mobiel. We wilden daarom wel graag met z’n beiden
naar het verzorgingstehuis in Rolde. Deze heeft echter een wachtlijst van anderhalf jaar. Naar
Smilde willen we niet, daar bij het water.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Rolde
•
-

Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Recreatiegebied Pieterpad (toeristisch)
Dorpshuis Oestee, biedt diverse activiteiten aan: vrouwenvereniging, toneelvereniging enz.
SRV-wagen voor boodschapjes aan huis
Visman aan huis

Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
Via de dorpskrant (het Moesblad) wordt wekelijks het nieuws verspreidt.
•

• Welke diensten biedt het dorp zoal aan? (denk daarbij aan dorpsklussendiensten enz.)
De mensen van de zorgboerderij verrichten hier en daar wel eens een klusje. Er is verder wel een
klussendienst, maar mijn neef helpt me ook.
SOCIAAL NETWERK
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja ik ben ervan op de hoogte.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja hoor, er is iemand van de hulpboeren langs geweest om de afgevallen bladeren op ons erf aan
te vegen.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ja, ze kunnen wel wat voor elkaar betekenen denk ik.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Bv. een eigen winkeltje beginnen. Denk dat de meeste mensen dat wel leuk zouden vinden.
Ik denk niet dat ze een theeschenkerij moeten beginnen omdat er hier een eindje verderop ook
al één staat. Anderen is een recreatief dorpje, vooral zomers.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, alphahulp, klussendienst. Ik maak zelf drie keer per week gebruik van thuiszorg Icara
Assen/Rolde. Ze helpen me dan bij het douchen.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
De huisarts en apotheek zijn gevestigd in Rolde. Ik mag zelf momenteel niet meer autorijden dus
dan wordt het lastig. Ik maak dan gebruik van familieleden om er te komen.
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Verder ga ik wel eens naar het UMCG in Groningen, dan maak ik gebruik van de taxi. Dit wordt
via de zorgverzekeraar geregeld/vergoed.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja hoor, we voelen ons veilig. Het is hier rustig.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
We zijn thuis met van alles en nog wat bezig. Voor zover het lukt verzorg ik mijn man.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Er zijn nog maar 2 boeren in Anderen:
- veeteelt: komt doordat er vaak geen opvolger voor de boerderij is.
- biologisch: iedereen trekt weg doordat er geen voorzieningen zijn.

•

Interview Anderen 7
ALGEMEEN
• Leeftijd: 52
• Geslacht: vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 4
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 1
- Veiligheid 2
- Werk en inkomen 3
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Sinds 13 jaar
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn echtgenoot woonde hier al, ik ben bij hem ingetrokken.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
We hebben een fjorden manege. Wij hebben samen 2 kinderen die ook op de boerderij werken.
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Wonen, werken en leven.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Wij zijn erg tevreden over de omgeving, dat komt ook voornamelijk omdat wij allebei nog mobiel
zijn. Ook kunnen wij met de auto overal komen.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Wij doen de boodschappen in Rolde en Gieten.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
In Assen, ongeveer 15 km hier vandaan.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Wij missen eigenlijk geen voorzieningen omdat wij nog jong zijn en dus overal kunnen komen
met de auto.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
We hebben een manege waar veel kinderen uit de buurt komen paardrijden. Op deze manier
hebben wij fijn contact met iedereen in de buurt.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, heel erg.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja .
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, ze werken voor staatsbosbeheer en doen ook regelmatig klussen voor mensen hier in het
dorp. Ook komen een aantal van de hulpboeren hier elk weekend paardrijden.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Door het paardrijden hebben wij veel contact met de zorgboerderij.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja, het ligt schuin tegen over ons. Op loop afstand.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Het zou ideaal zijn als er meer gedaan kon worden. Alleen het blijkt dat het wooncentrum niet
dicht genoeg is bij het dorp zelf. Hierdoor zou er eerder meer uit het dorpshuis gehaald kunnen
worden dan uit het wooncentrum.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Functionele ruimtes. Zie hier boven.
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• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Alle zorg denk ik.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Goed, huisarts en apotheek is in Rolde, 4 km hier vandaan. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in
Assen.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben paardrij-instructeur en heb samen met mijn man hier paarden lopen en een manege waar
veel kinderen op af komen.
• In welke plaats werkt u?
In Anderen zelf
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
We hebben een eigen bedrijf dus hebben daar geen auto voor nodig.
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Dat is er eigenlijk niet meer. Anderen is een boeren dorp waar nog maar 2 officiële boeren
wonen/werken. Het land wordt steeds meer overgenomen door natuur bosbeheer.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik denk dat dat komt doordat er geen winkels, sportvoorzieningen en recreatie mogelijkheden
zijn.

•

Interview Anderen 8
ALGEMEEN
• Leeftijd: 55
• Geslacht: vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
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Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 3
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 2
- Gezondheid 1
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 5
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Sinds 23 jaar
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn echtgenoot en ik zijn allebei opgegroeid in een dorp. Later zijn we verhuisd met de kinderen
naar een nieuwbouw woning. Hier heb ik mij nooit echt thuis gevoeld. We misten de ruimte en
de rust. Daarom zijn wij weer terug verhuisd naar een boerderij.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik woon hier met mijn echtgenoot. Mijn kinderen zijn al uit huis.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Veel voorzieningen, activiteiten en veiligheid.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Ik ben tevreden. Ik houd van de ruimte en de rust. Ik hoef ook eigenlijk niet meer op vakantie
want ik heb het gevoel dat ik hier al op vakantie ben.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Wij doen de boodschappen in Rolde.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
In Assen, ongeveer 15 km hier vandaan. Hier kan je alles vinden wat je nodig hebt.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Vroeger hadden we hier heel veel voorzieningen. De bibliobus kwam altijd langs. Je kon hier
tanken. Er was een smederij, winkeltje, kruidenier, bakker. Dit alles is er nu niet meer. Ik zelf mis
erg de sportactiviteiten. Ik ben erg gek op sport namelijk. Het is wel een toeristisch gebied. Je
kunt hier goed fietsen, het pieterpad is in de buurt en er is gelegenheid om te kamperen en in
een hotel te overnachten.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ik ben zelf niet heel erg actief in het dorp maar ik weet dat er een toneel en zang vereniging
aanwezig is. Ook is er een dorpsbelang, korfbal, moesblad (dorps krantje) en de rijdende winkel
komt regelmatig langs.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja.
Atelier Wonen Welzijn en Zorg

14

Bijlagen onderzoeksrapport

• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik ben bekend met hun bezigheden. Ook heb ik vroeger zelf bij VanBoeijen gewerkt. Daar
werkte ik met 2 cliënten die nu op de zorgboerderij werken. Dat vind ik erg leuk. Ik heb dan ook
contact met hen gezocht.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, ik ben naar de open dagen geweest en ik kom er soms langs. Ik vind de boerderij uitnodigend
maar vind wel dat ze wat meer mogen doen voor de mensen in de omgeving. Dit heb ik namelijk
nog niet gezien. Wel snap ik dat ze eerst moeten ontplooien. Ze zitten hier namelijk nog maar
een half jaar. Dat heeft tijd nodig.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Zie boven.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ja, het winkeltje zou kunnen worden uitgebreid en misschien kunnen ze tijdens een feestje in
Oes Stee (dorpshuis) is kunnen betekenen, zoals cake bakken ofzo.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Zie hier boven.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, huishoudelijke dienst, huisarts en het ziekenhuis in Assen.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Goed, alles is te vinden in Rolde (4 km hiervandaan).
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja. Maar er wordt niks aan gedaan, het is ook niet nodig denk ik.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik werk in een verpleeghuis (parttime) als facilitaire ondersteuning.
• In welke plaats werkt u?
In Zuid-Laren, 13 km hier vandaan.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Ik doe alles op de fiets, ik ben gek op fietsen.
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• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Er is weinig werkgelegenheid. Als mensen zich niet meer redden komt er hulp/thuiszorg. Door de
weinige voorzieningen wordt werken hier ook moeilijk.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Jongeren willen carrière maken. Deze komen meestal wel weer terug. Ouderen zijn de dorpjes
gewend en blijven daarom hier.

•

Interview Anderen 9
ALGEMEEN
• 60 jaar
• Man
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een boerderij
• Hoe lang woont u hier?
Woont in Eekst (is in Anderen aan het werk)
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
De gemoedelijkheid binnen een dorp.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Rolde en Gieten. Daar zijn over het algemeen veel voorzieningen.
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Café en appartementen.

•

SOCIAAL NETWERK
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja ik weet dat hier tegenover een zorgboerderij staat.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben timmerman. Vandaag zijn we bezig met het afbouwen van het dak.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Het werk, vroeger zat iedereen in de landbouw. Nu niet meer.

•

• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Auto
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• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Er zijn veel ouderen hierzo. Allemaal mensen die van hun oude dag genieten. Vandaar dat de
werkgelegenheid hier laag is.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Er zijn geen voorzieningen en de werkgelegenheid is laag. Jongeren willen dicht bij het werk
wonen.

•

Interview Anderen 10
ALGEMEEN
• Leeftijd: 55
• Geslacht: vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 4
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 3
- Veiligheid 1
- Werk en inkomen 2
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Woont sinds 1995 in Anderen, sinds 7 jaar in dit huis.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Omdat we graag buiten wilden wonen en ook in een dorp.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik woon hier met mijn echtgenoot en mijn twee kinderen.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Dat je lekker rustig woont, in goede harmonie met elkaar. Ook veiligheid is hierbij belangrijk.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
We leven in een plezierige buurt, dus mis eigenlijk niets.
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• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
We doen de boodschappen in Rolde, omdat dat het dichtste bij is.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
SRV-wagen, 1x per week per visman, lekker. Ook is er een restaurant, maar dat is meer voor
eigen gebruik. Het droomhotel kookt voor z’n eigen gasten. Verder zijn er naar de weg naar
Rolde een aantal minicampings, paar particulieren die een kamer verhoeren,
groepsactcomodaties. Oestee is het dorpshuis hier in Anderen, deze biedt de volgende
activiteiten aan: sportdag, korfbalvereniging, koersbal, toneelvereniging. Voor jongeren zijn er
niet echt veel activiteiten die geboden worden. Er wonen ongeveer 32 kinderen in Anderen,
gaan allemaal met een speciaal busje daarheen. Het openbare vervoer hier is slecht.

•

SOCIAAL NETWERK
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja.
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ik zit in het dorpsbestuur. Ik voel me niet erg betrokken bij de dorpsvereniging, in de zin van het
organiseren van feesten. Wel voel ik me betrokken bij de zorgboerderij en bij culturele
activiteiten. Bv. bij activiteiten die de bewoners van de zorgboerderij organiseren. Ze bestaan
natuurlijk niet zo lang, maar sinds het half jaar dat ze bestaan zijn er al 4 open dagen geweest. Ik
ben naar al deze open dagen geweest. Erg boeiend.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, hier schuin tegen over.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
We hebben een moesblad, dat is een dorpskrantje. Daar worden open dagen e.d. in vermeld.
Ook krijgen we geregeld een folder van hun in de bus, wanneer er bv. weer een open dag
georganiseerd wordt. Op het bushokje worden verscheidene flyers op bevestigd.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Zie voorgaande vragen.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ik denk niet dat veel mensen in Anderen gebruik van de zorgboerderij zullen gaan maken.
Mensen denken gauw dat is leuk, maar ik denk dat de drempel om er te komen ook hoog is. Ze
hebben het een keer gezien, ze vinden het leuk maar dan is het al gauw klaar. Verder zijn er in
de omgeving ook al organisaties die soortgelijke dingen verkopen, bv. de trans in Rolde.
Verkopen leuke lampjes.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Je kunt beter gebruik maken van de fietsers die hier zomers komen. We zitten hier in een
recreatiegebeid waar de natuur in vele gedeelten beschermd is. Er zijn veel fietspaden (er komen
straks nog meer bij). Als je de zorgboerderij leuk aankleed voor deze specifieke doelgroep, denk
ik dat er een hoop mensen op af komen. De theeschenkerij loopt hier niet zo heel erg goed. Je
hebt theeschenkerijen en theeschenkerijen. Als je je theeschenkerij iets anders opzet, dan
komen er veel mensen op af. Vooral toeristen denk ik. Dat zou de zorgboerderij bv. ook kunnen
doen.
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GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Huisarts en tandarts in Rolde. Apotheek in Assen, is 10 km. hier vandaan.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja we voelen ons veilig hier. Er wordt wel een landelijk project hier uitgevoerd, namelijk van die
kastjes voor het hart wanneer iemand een hartaanval krijgt (defibrillator ). Dat is iets wat de
veiligheid natuurlijk ten goede komt.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben gezinscoach bij thuiszorg Groningen. Maar het gaat niet zo goed met hun, ze zijn bijna
failliet. Ik kijk wel om me heen naar ander werk.
• In welke plaats werkt u?
Stadskanaal en omgeving. Dat is 20 km.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
De auto en de fiets.
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Er is hier weinig werkgelegenheid. Je bent meer aangewezen op Assen.
Jongeren hebben hier wel af en toe een baantje in het restaurant. Maar gaan meer als
vakkenvuller werken in Rolde. We hebben hier een lux zwembad met huisjes, maar mensen uit
de omgeving hebben hier weinig mee. Meer internationaal publiek.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Dat huizen uit dit dorp te duur zijn voor jonge mensen. Ze zijn erg groot.
Er is hier wel wat nieuwbouw, maar het is voor jongere mensen vaak ook heel moeilijk om in een
dorp te wonen met weinig voorzieningen. Er zijn natuurlijk ook veel mensen uit het Westen, die
hier komen wonen. Ze kopen hier een tweede huis. Denk aan mensen uit wassenaar. Je moet het
er voor over hebben om hier te wonen.

•
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Samenvatting en conclusie omgeving
interviews Anderen
Samenvatting
Aantal geïnterviewden:
10 mensen uit het dorp Anderen
Hiervan zijn er 4 mannen en 6 vrouwen geïnterviewd.
De leeftijd varieert van 41 jaar t/m 83 jaar
HUISVESTING
Woonsituatie:
Allen wonen op een boerderij, samen met echtgenoot waarbij bij de meesten de kinderen nog thuis
wonen.
De geïnterviewden wonen hier sinds 1 jaar t/m 56 jaar.
De reden dat ze hier destijds zijn komen wonen heeft te maken met de rust, ruimte, buiten willen zijn
of graag in een dorp willen wonen. Ook zijn een aantal hier komen wonen omdat haar echtgenoot
hier al woonde of ze het bedrijf over konden nemen van hun ouders.
Omschrijving van de omgeving:
Een toeristische omgeving op het gebied van fietsroutes en het ‘pieterpad’. Aanwezige voorzieningen
in het dorp zijn een restaurant, café, 2 campings, 1 hotel, het dorpshuis (‘Oes Stee’) waarbij
verenigingen zitten waaronder: korfbal, koersbal, toneel en de vrouwenvereniging. Ook is er een
dorpskrantje ‘het moesblad’ hierin staan activiteiten van in en rondom het dorp. Voor kinderen zijn
er weinig activiteiten in het dorp te beleven. Ook staan er advertenties en informatie over de
zorgboerderij is. Daarbij komen de SRV-wagen en de visman regelmatig aan huis langs. Het openbaar
vervoer is niet ideaal. Men moet ongeveer 2 km lopen om bij een bus te komen die om het half uur
richting Gieten en Assen rijdt.
Vroeger hadden we hier heel veel voorzieningen. De bibliobus kwam altijd langs. Je kon hier tanken.
Er was een smederij, winkeltje, kruidenier, bakker. Dit alles is er nu niet meer.
Boodschappen worden door de geïnterviewden gedaan in Rolde (ong. 4 km) en Gieten (7 km). Voor
andere benodigdheden gaat men naar Assen (15 km) of naar Groningen.
De geïnterviewden geven aan dat ze eigenlijk geen voorzieningen missen. Ze zijn gemiddeld allemaal
nog jong genoeg om met de auto naar Rolde te kunnen gaan. Ze zijn het zo gewend en zijn tevreden
hierover. Wel benoemden een aantal dat ze het prettig zouden vinden als het openbaar vervoer
dichter bij gelegen zou zijn en één iemand benoemde dat zij graag wilde dat er meer
sportgelegenheden in het dorp kwamen.
Op de vraag ‘wat verstaat u onder leefbare omgeving?’, kwamen de volgende antwoorden naar
voren; rust, ruimte, veiligheid, zich prettig kunnen voelen, gemoedelijkheid, wonen, werken, leven en
dichtbij voorzieningen en activiteiten zijn.
4 van de 10 geïnterviewden zijn actief bezig in het dorp. Zij zitten bij het dorpsbelang en/of
organiseren activiteiten voor het dorp.
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Plezierig/minder plezierig in de omgeving:
Bijna alle geïnterviewden zijn ruim tevreden over de omgeving. Ze voelen zich er thuis en missen
niks. De geïnterviewde van 83 jaar gaf aan dat het voor haar en haar echtgenoot prettiger zou zijn als
de voorzieningen (m.n. een winkeltje) dichter bij zouden zijn omdat zij wel afhankelijk zijn van
vervoer van anderen.
SOCIAAL NETWERK
Zorgboerderij:
Alle 10 geïnterviewden zijn op de hoogte van de zorgboerderij in het dorp.
Van de geïnterviewden zijn er 6 naar de opendagen geweest en 4 niet. 9 van de geïnterviewden zijn
op de hoogte van hun bezigheden. Ze benoemden hierbij dat ze klussen voor de mensen in de
omgeving doen (zoals blad harken) en dat ze voor het Staatsbosbeheer werken. Ze hebben ook nog
regelmatig contact met de zorgboerderij. Één van de geïnterviewden heeft wel eens een hulpboer bij
hun thuis gehad om het blad aan te harken.
Op de vraag wat de zorgboerderij nog zou kunnen betekenen voor anderen in de omgeving kwamen
de volgende ideeën naar voren;
- Tuinonderhoud, grasmaaien
- kleine dagelijkse onderhoud dingen
- hulp waterleiding lekkage
- Winkeltje, theehuis
- Ruimtes functioneel maken
- Tijdens feesten in het dorpshuis of ergens anders iets kunnen betekenen zoals cake bakken.
GEZONDHEID
Uit de antwoorden van de interviews komt naar voren dat de mensen op de hoogte zijn van de
geboden zorg. Ze gaven als voorbeeld dat er thuiszorg, alphahulp, klussendienst, tafeltje dekje
mogelijk is.
De dichtstbijzijnde huisarts, tandarts en de apotheek zijn in Rolde te vinden (4 km). Het
dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Assen (15 km) en een aantal van de geïnterviewden gaan naar het
UMCG in Groningen.
Één van de geïnterviewden krijgt 3 keer in de week hulp van thuiszorg (hulp met douchen). De rest
van de geïnterviewden zijn zelfstandig.
VEILIGHEID
Op de vraag of men zich veilig voelt in Anderen, gaf iedereen aan dat ze zich erg veilig voelen in het
dorp.
Er wordt aan de veiligheid gewerkt door het opnieuw plaatsen van lantaarnpalen. Dit hadden de
mensen zelf aangegeven aan de gemeente.
‘Ook wordt er hier een landelijk project uitgevoerd, namelijk van die kastjes voor het hart wanneer
iemand een hartaanval krijgt (defibrillator). Dat is iets wat de veiligheid natuurlijk ten goede komt’,
aldus een geïnterviewde.
WERK EN INKOMEN
Onder de geïnterviewden is naar voren gekomen dat de helft thuis werkt of met pensioen is en de
andere helft buitenshuis werken.
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Degene die buitenshuis werken, werken in de buurt van Groningen (35 km), Emmen (37 km), ZuidLaren (13 km), en in het westen. Zij gaan met de auto en/of met de fiets naar het werk.
Werkgelegenheid
Op de vraag wat ze van de werkgelegenheid vinden in de plattelandsomgeving kwam naar voren dat
iedereen opmerkt dat er eigenlijk geen werk meer te vinden is.
Vroeger waren alle boerderijen bewoond door boeren die een groot akker en/of landbouw bedrijf
hadden. Hier hadden zij werknemers in dienst. Tegenwoordig zijn er in Anderen nog maar 2 ‘echte’
boeren. De andere boerderijen zijn verkocht aan hobbyboeren of aan mensen die voor de rust en
ruimte een huisje hier hebben gekocht.
Tegenwoordig moeten ze het vooral hebben van bedrijvigheid en toerisme. Dit loopt alleen nog niet
erg goed.
Ook worden de landschappen steeds vaker overgenomen van natuur bosbeheer.
Voor jongeren is werken hier bijna niet mogelijk, deze gaan vaak naar verder gelegen dorpjes zoals
vakken vullen in Rolde.
Ook door de weinige voorzieningen in Anderen, is werken erg moeilijk geworden.
Vergrijzing/ontgroening
Op de vraag hoe het komt dat vergrijzing en ontgroening steeds meer voorkomen kwamen de
volgende antwoorden;
- Er worden veel huizen gekocht door mensen uit het westen. Deze worden vaak als tweede
huisje gekocht.
- Er zijn geen/weinig starters woningen in Anderen.
- De boerderijen zijn erg duur voor jongeren.
- De mensen die hier komen wonen, verhuizen bijna niet meer. Ze wonen hier prima en blijven
hier tot ze oud worden.
- Er zijn tegenwoordig weinig opvolgers voor boerderijen.
- Door de weinige voorzieningen trekken mensen met kinderen weg
- Jongeren willen dicht bij het werk wonen
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EINDCONCLUSIE
De gemiddelde geïnterviewde blijkt erg tevreden te zijn over zijn huisvesting. Ze zijn hier over het
algemeen allemaal komen wonen vanwege de rust en ruimte en vinden dat hier dan ook.
De voorzieningen in het dorp zijn minimaal. De mensen die hier wonen zijn dit inmiddels gewend en
zijn hier tevreden over. Ze hebben geen behoefte aan meer voorzieningen. Wel blijkt dat de oudere
generatie, die afhankelijk worden van anderen, dit wel als een probleem gaan zien.
Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat men wel graag meer activiteiten zou willen
in het dorp, te denk valt dan aan sportactiviteiten voor ouderen en ook voor jongeren. Voor de
jongeren is er namelijk vrijwel weinig tot niets te doen.
Over de zorgboerderij in het dorp is iedereen positief te spreken. Wel zullen ze graag willen zien dat
zij wat meer voor hen en de omgeving gaan betekenen d.m.v. klusjes in en rondom huizen en dat er
een winkeltje komt op de zorgboerderij waar spulletjes gekocht kunnen worden.
Over de zorg is iedereen tevreden, de meesten zijn (nog) niet afhankelijk van zorg. Het is voor hen
geen probleem om bij een zorginstantie of huisarts te komen.
Iedereen gaf aan dat ze zich erg veilig voelen in Anderen, ze ondernemen dan ook genoeg om het
veilig te houden.
De helft van de ondervraagden werken nog thuis. Anderen gaan m.b.v. de fiets of de auto naar hun
werk.
Werkgelegenheid blijkt bijna niet meer op het platteland te zijn. De voornaamste reden hiervan is dat
er nog maar weinig ‘echte’ boerderijen zijn (in totaal 2). Er zijn daardoor geen werknemers meer
nodig. Ook de voorzieningen zijn bijna allemaal verdwenen waardoor werk afneemt.
Vergrijzing en ontgroening ontstaan volgens de geïnterviewden door een aantal redenen.
Voornamelijk door het weinige werk en voorzieningen blijkt dat jongeren wegtrekken en ouderen
hier als het ware ‘achter blijven’.
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Vriescheloo
Interview Vriescheloo 1 ,2
ALGEMEEN
• 77 jaar en 76 jaar
• Man en vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat)3
- Gezondheid 2
- Veiligheid 5
- Werk en inkomen 4
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een boerderij
• Hoe lang woont u hier?
We wonen hier al 40 jaar.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege de ruimte. We vinden de omgeving hier mooi. Vroeger was dit een kruidenierswinkel.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
We wonen hier met z’n tweeën.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Dat alles een beetje dicht bij elkaar is, de voorzieningen.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Er verdwijnen steeds meer voorzieningen hier in de buurt. Voorbeelden:
- Postkantoor hier in onze straat
- Winkel (supermarkt al meer dan 13 jaar dicht)
Mist in zekere zin de winkels.
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• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Bellingwolde (6km), Vlagtwedde (7km), Duitsland Rede (12 km), Winschoten (12km)
In Vlagtwedde is vaak een markt, voor directe aankopen. Komen veel mensen op af.
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Openbare en christelijke basisschool, meubelzaak, kinderdagopvang, mini-camping. Openbaar
vervoer is verbeterd. De bushalte is 2 km verderop. Ook kun je dus gebruik maken van de beltaxi.
SRV-wagen (voor kleinigheidjes) 2 dagen in de week. Voor oudere mensen. Doet af en toe wel
eens klussen voor mensen. Buurthuis; [toneelvereniging, buurtvereniging], er is alleen géén
bestuur. De soos bestaat niet meer. Er worden vrij weinig activiteiten aangeboden. Komt door de
komst van westerlingen, hebben geen behoefte aan sociale activiteiten.

•

Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
De dorpskrant bestaat niet meer, ook geen behoefte aan. Wel bestaat de Kerstvenster, daar
staat van alles over de buurt in. Bv. iemand die in het ziekenhuis ligt, dan wordt er gezamenlijk
een bloemetje voor gekocht. Op grond van vrijwillige bijdrage, nieuwe bewoners worden altijd
gevraagd. Elke maand verschijnen er ongeveer 300 blaadjes.
•

• Welke diensten biedt het dorp zoal aan? (denk daarbij aan dorpsklussendiensten enz.)
De SRV-man doet soms wel eens een klusje voor je.
SOCIAAL NETWERK
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja nou ja, ja. Voel me wel betrokken inderdaad. Onder andere bij de kerk, (kerkhof
onderhouden), goede buurt.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja hoor. We zijn op de hoogte van al hun activiteiten.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja hoor, we kopen er geregeld producten. O.a. voor verjaardagen.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Nee, want het is voor privé gebruik.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Misschien voor het verhuren van ruimtes, wanneer iemand jarig is.
Ook is het een idee om een huisartsenpost hier te beginnen (praktijkondersteuner)
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Mensen leven mee! De gehandicapten zijn altijd vrolijk en blij. Lachen altijd, daar kunnen we nog
wat van leren.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
We zijn bezig met het regelen van internet. Verder hebben we een mobiele telefoon.
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GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, alphahulp
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
De bereikbaarheid van de huisarts is goed. Het zou alleen wel iets beter geregeld kunnen
worden. Ik ben namelijk een keer met de hond gevallen, had ik mijn hele vinger verstuikt. De
buurvrouw zei dat het verstandig was om even daarmee naar de dokter te gaan. De dokter in
Bellingwolde is er alleen tot 11.00. Dus we moesten toen naar Stadskanaal haasten, omdat die
dokter er tot 12.00 was. Daar aangekomen moesten we hartstikke lang wachten, uiteindelijk
bleek dat de desbetreffende dokter die 2 km van ons vandaan woont dienst had. Dat is natuurlijk
flink balen.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja hoor, we voelen ons veilig. Het is hier rustig.
•

Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Niet zo veel. Ja de meeste mensen hebben een hond of ganzen. Ganzen zijn goede wakers!

WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
We zijn vaak in de tuin bezig, hebben namelijk een grote tuin. Daarnaast hebben we drie
schaapjes en twee katten.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Het werk, vroeger zat iedereen in de landbouw. Nu niet meer.

•

Interview Vriescheloo 2
ALGEMEEN
• 49 jaar
• Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
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Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 2
- Veiligheid 3
- Werk en inkomen 4
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
6 weken. Ik kom zelf uit Zaandam.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
De omgeving en het platteland. De woningen hier in Vriescheloo zijn als enigste in Nederland een
beetje betaalbaar zijn. Ik heb hier alle ruimte om me heen, een tuin enz.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik heb zelf een man.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Sfeer, elkaar in z’n waarde laten.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving?
Niets eigenlijk haha. We hebben een auto. Van te voren was ik me bewust in wat voor omgeving
ik zou komen wonen. Toch vind ik het openbare vervoer hier redelijk. Er is een hele goede
belbus. Die bel je gewoon een uur van te voren op. En je lacht je rot om de prijzen, soms is het
gewoon gratis.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Vlagtwedde, Bellingwolde
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Ik zou het eigenlijk niet weten, daarvoor woon ik hier te kort.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee, in ben zelf niet zo’n verenigingsmens.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja hoor, ik heb van de buurt een kaartje gekregen met een bloemetje. Ik ben door hen meteen
opgenomen in de gemeenschap. Elke 7 weken komen alle dames gezamenlijk bij elkaar langs op
de koffie.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik weet er van af. Ik weet ook waar hij staat.
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• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja hoor, ik weet dat het zorgcentrum dagbesteding in combinatie met wonen aan mensen met
een verstandelijke beperking biedt.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee nog niet, binnenkort is er sinterklaasmarkt. Daar ben ik zeker van plan om naartoe te gaan.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Dat zou ik zo niet weten. Misschien in de zin van winkelvoorziening, producten verkopen.
•

• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Ja, ik denk dat denk ik wel. De gehandicapten zouden hier mogen komen om de dieren te
verzorgen. Denk dat ze dat heel leuk zouden vinden.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Algemene zorg zoals huisarts, apotheek, thuiszorg.
Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Ik ga naar Bellingwolde naar de huisarts, deze bevalt me zeer goed. Maar hier in de omgeving zijn
zeker nog wel 3 huisartsen, ze lossen elkaar af. Dus dat is goed geregeld.
•

VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja ik voel me hier meer dan veilig. Het is hier rustig.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben begeleider, ik begeleid iemand die blind is. Daarnaast ben ik van plan om een
hondentrimsalon te beginnen, het onderhouden van honden.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik denk toch wel de werkgelegenheid, Op het platteland is niet veel werk, dus trekt men naar de
stad.

•

Interview Vriescheloo 3 + 4
ALGEMEEN
• Leeftijd: 46 en 44
• Geslacht: man en vrouw
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In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 4
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 1
- Veiligheid 2
- Werk en inkomen 3
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Sinds 19 jaar
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Wij komen oorspronkelijk uit Noord-Brabant. Wij zijn hier naartoe verhuisd vanwege meer
mogelijkheden om te werken. We hebben namelijk een veeteelt bedrijf.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Wij hebben samen 3 kinderen van 14, 13 en 11 jaar.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Ontspanning, gemoedelijkheid, veiligheid en een basisschool.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Wij zijn erg tevreden over de omgeving, dat komt ook voornamelijk omdat wij allebei nog mobiel
zijn. Zijn wij dit niet, dan zouden wij hier minder plezierig wonen.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Wij doen de boodschappen in Vlagtwedde.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
In Winschoten, 10 km hier vandaan.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Winkels. Wij missen verder geen voorzieningen omdat wij een auto hebben.
Wel zouden wij graag een multifunctioneel gemeenschapshuis willen in de buurt. Hierin zouden
dan meer activiteiten moeten plaatsvinden. Ook vooral voor jongeren en kinderen, zoals
sportactiviteiten, etc. Dit missen wij heel erg. Er is niks voor de kinderen te doen! Zij gaan nu naar
andere plaatsten omdat daar wel iets te doen is er ze daar inmiddels vrienden hebben gemaakt.

•
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SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ik heb regelmatig bij vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur gezeten om te bespreken
hoe de leefbaarheid vergroot kan worden en hoe het dorpshuis weer leefbaarder kan worden.
Ook ben ik met veel nieuwe ideeën naar voren gekomen maar daar krijg ik meestal weinig
support van.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, heel erg.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja .
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ik (mevrouw) heb er zelf een aantal keren gewerkt. Ik ben verpleegkundige.
Ik vind het een heel mooi initiatief.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
We komen er nog wel eens.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Het zou ideaal zijn als er meer gedaan kon worden. Alleen het blijkt dat het wooncentrum niet
dicht genoeg is bij het dorp zelf. Hierdoor zou er eerder meer uit het dorpshuis gehaald kunnen
worden dan uit het wooncentrum.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Functionele ruimtes. Zie hier boven.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, steunstee (hulpdienst voor huis/tuin klusjes), huishoudelijke dienst, huisarts.
Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?
Wij zijn tevreden over de geboden zorg, komen er zelf niet mee in contact.

•

• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Goed, huisarts is in Bellingwolde, 2km hier vandaan.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja.
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WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben boer van mijn eigen veeteelt bedrijf. Mijn vrouw werkt hier soms in mee en werkt als
wijkverpleegkundige in de omgeving.
• In welke plaats werkt u?
In Vriescheloo en omstreken.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Auto
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Slecht. Er is weinig werk te vinden op het platteland.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Doordat er geen banen zijn en weinig te verdienen is, trekken jongeren weg van het platteland.
Hier komen westelingen wonen die met pensioen zijn. Deze ouderen gaan hun eigen gang omdat
ze geen kinderen meer hebben. Hierdoor doen ze ook niet mee aan verenigingen etc.

•

Interview Vriescheloo 5
ALGEMEEN
• Leeftijd: 47
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 3
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 4
- Gezondheid 1
- Veiligheid 5
- Werk en inkomen 2
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Sinds 1980
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn man woonde hier al.
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• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
We wonen hier met ons drieën.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Rust en veel winkels.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Ja
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Vlagtwedde.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Winkels, verder niks.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee. Heel soms ga ik naar het buurthuis.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, toen het vroeger een restaurant was, heb ik daar veel gebruik van gemaakt. Tegenwoordig
kom ik er niet meer.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Nee niet echt.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij? Waarom
wel/waarom niet?
Nee, ik denk het niet, waarom? Geen idee.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Weet ik niet.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja beide.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Er wordt thuiszorg aangeboden (Oosterlengte).
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Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?
Ik ben tevreden over de zorg

•

• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Prima bereikbaar voor mij.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja ik voel me altijd wel veilig
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Geen idee.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben huisvrouw en mantelzorger voor mijn moeder.
• In welke plaats werkt u?
Thuis en bij mijn moeder in Vriescheloo
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Ik gebruik de auto om bij mijn moeder te komen.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik heb geen idee.

•

Interview Vriescheloo 6
ALGEMEEN
• Leeftijd: 65 jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
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Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 3
- Gezondheid 2
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 5
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
6 jaar
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege mijn moeder. Zij kon niet meer voor zichzelf zorgen en wilde absoluut niet naar een
bejaardentehuis. Wij hebben naar een woning gezocht waar nog een extra woonruimte aan vast
kon worden gemaakt. Dat hebben we hier gevonden zodat wij hier met mijn moeder konden
wonen.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Sinds kort ben ik weduwe, mijn man is overleden en mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Dit
is ook de reden dat ik mijn huis te koop heb gezet! Het is nu te groot voor mij om te kunnen
onderhouden.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Dat is een gevoelsmatige kwestie
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Het is hier schoon, er is genoeg ruimte en vriendelijke mensen.
Minder fijn vind ik dat het verkeer is toegenomen en dus meer lawaai.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Vlagtwedde
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Winschoten, daar zijn de meeste winkels (kleding)
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Ik mis zelf niks. Als ik wat boodschappen ben vergeten dan haal ik die bij het tankstation hier 2
km verderop. Dit doe ik met de auto. SRV-wagen en de groenteboer komen hier ook langs.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee ik ben niet zo’n vereniging mens.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja hoor.
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• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ik heb er wel eens wat gekocht in het winkeltje.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, dagbesteding, koffie drinken. En met de kerst hebben ze een middag dat ze spullen verkopen.
Daar komen best veel mensen op af.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja met de auto en met de fiets.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Nee, ik zou niet weten hoe.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Geen idee.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Steunstee (hulpdiensten), huishoudelijke hulp, thuiszorg.
•

Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven? Tevreden, maak zelf geen gebruik van de zorg. Wel ga ik morgen de Steunstee bellen
om te vragen of zij mij kunnen helpen met de huis en tuin klusjes. Deze zijn voor een redelijk
prijs in te huren.

• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Prima, dichtstbijzijnde is in Bellingwolde. Daar is ook mijn huisarts.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
In en huis doe ik de normale dagelijkse bezigheden.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik heb geen idee.

•
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Interview Vriescheloo 7
ALGEMEEN
• Leeftijd: 45 jaar
• Geslacht: vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 3
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 2
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 1
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik ben 23 jaar woonachtig hier.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Omdat mijn echtgenoot hier al woonde.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Wij hebben samen een zoon van 19 jaar.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Scholen, openbaar vervoer enz.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Het openbare vervoer hier is niet erg prettig. Pas na 1 kilometer is er vervoer mogelijk. Dat is erg
omrijden.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Wij doen de boodschappen in Vlagwelle. Dat is 4-5 km hier vandaan.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Geen, we zijn mobiel dus we kunnen overal heen.
Minpuntje is het dorpshuis, mensen maken er weinig tot geen gebruik van. Mensen zijn meer op
zichzelf, hebben minder behoefte om weg te gaan. Mijn man weet er alles van, die zit namelijk in
het dorpsbelang.

•
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SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ik heb regelmatig bij vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur gezeten om te bespreken
hoe de leefbaarheid vergroot kan worden en hoe het dorpshuis weer leefbaarder kan worden.
Ook ben ik met veel nieuwe ideeën naar voren gekomen maar daar krijg ik meestal weinig
support van.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja .
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja ik kom er vaak om een kleinigheidje te kopen. Ook vind ik het een goed initiatief, omdat er
voldoende bezigheden worden aangeboden om de bewoners (en werkenden van buitenaf) te
motiveren en stimuleren.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Zie vorige vraag.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Omdat ouderen hier in het dorp zover moeten reizen naar de apotheek, zou het misschien wel
een idee zijn om een servicepunt te instaleren. Bv. voor apotheekhoudende middelen. De vraag
is of de huisartsen die af en toe spreekuur op “d’Olle witte schoule” draaien, het zien zitten.
Misschien een praktijkondersteuner inzetten?

•

GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, huisarts, apotheek, tandarts.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Met de auto is alles goed te doen. Te voet of per fiets is het lastig te bereiken. Thuiszorg s verder
goed hier in de wijde omgeving. Verder zijn er maaltijdvoorzieningen en is er de steunstee voor
huishoudelijke klusjes of hulp in de tuin.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben verzorgende bij de thuiszorg.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Komt doordat er hier in het dorp weinig voorzieningen meer zijn. Mensen trekken weg naar
stedelijke gebieden met meer diensten enz. worden aangeboden. Het is eigenlijk een soort van
luxe. Je moet er van houden.

•
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Interview Vriescheloo 8
ALGEMEEN
Leeftijd: 55
Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 3
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 2
- Gezondheid 1
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 5
•

HUISVESTING/LOCATIE:
• Wat soort huis heeft u?
Woonboerderij.
• Hoe lang woont u hier?
23 jaar
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege de landelijke omgeving.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Samenwonend met partner
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
De samenstelling jongeren/ouderen. De voorzieningen die behoeften voorzien, voor kinderen als
ouderen.
• Wat vindt u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving?
Vrijheid en landelijk uitzicht. De mensen in de buurt vormen een soort noaberschap die soms
samenkomen en overleggen. Dit om het contact met de buurt te onderhouden, de groep van 10
huizen vormt een sociale groep. Deze groep is actief en ondernemend en ze organiseren ook
samen kleine activiteiten. "Beter een goede buur..."
• In welke plaats haalt u uw boodschappen?
Na het sporten in Winschoten neemt ze boodschappen mee met de auto. Maakte alleen vroeger
gebruik van de SRV-auto, toen ze nog kinderen thuis had.
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SOCIAAL NETWERK
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ik ben lid van plattelandsvrouwen, de bowlingclub. (Heeft lange tijd dus het restaurant van de
woonvorm in leven gehouden.) Ik doe wel veel voor het dorp, en mijn man doet ook heel veel.
Iedereen kan er lid van worden, het is een club voor mensen die veel thuis zijn,
plattelandsmannen zijn ook welkom. Door die (45) plattelandsvrouwen wordt de omgeving
hechter en dus ook leefbaarder. De jongeren hebben steeds minder tijd te besteden en komen
hier dus ook minder snel terecht.
• Denkt u dat u en de omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?
Er is al een wijkcentrum waar veel dingen georganiseerd worden, logopediste en kinderopvang.
De woonvorm is "als er iets gebeurt.." klaar voor eerste hulp. Ik ben van huis uit een angsthaas,
maar ik voel me heel veilig hier. Vroeger had je natuurlijk altijd de deur los.
Gaf aan dat men sociaal tegengas geeft om geen slaapdorp te worden. "Het suddert wel iets in,
je moet wel bezig blijven om actief te zijn." We zijn 5 jaar geleden gestopt met het bedrijf, dus ik
ben nu huisvrouw. Een groot huis en dieren moet onderhouden worden en ze tennist. Is ook
invaller voor kok en vrijwilliger.
• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Verhuur van caravans, restaurant, fietsverhuur.
De leefbaarheid kan worden verhoogd door het "centrum" prominent te plaatsen.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Maakt gebruik van alle locale en moderne (telefoon, computer)media. Locale media bestaat uit
verenigingsbladen en dergelijke. Iedereen kent iedereen, het begint bij je kind ophalen van
school, hé. Of gewoon effe elkaar ontmoeten.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Is zeer gelukkig met het nieuwe fietspad, verhoogt veiligheid voor fietsers.
WERK EN INKOMEN
• Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
VUTTERS komen hier vooral wonen. Mensen vanuit het westen kopen hier voordelig een huis.
Die trekken zich terug naar het platteland. Lager onderwijs en middelbaar onderwijs zijn nog in
de buurt aanwezig, dit houdt het hier wel aantrekkelijk. Ook kinderopvang en voorzieningen voor
ouders. Het aantal leerlingen neemt terug.
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Interview Vriescheloo 9
ALGEMEEN
Leeftijd: 64
Geslacht: Man
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat soort huis heeft u?
Woonboerderij
• Hoe lang woont u hier?
Sinds 1997 (al 11 jaar).
• Waarom bent u hier gaan wonen?
De omgeving, de rust, de mogelijkheden, een stukje land bij het huis.
Kwam vanuit noord holland.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Alleenstaand
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Vrijheid om hobby's uitoefenen, persoonlijke vrijheid, niet direct buren op 5 meter afstand, het
leefklimaat dus een aangekleed landschap, geen polderidee.
• Wat vindt u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving?
Groninger mentaliteit, recht toe recht aan, dat staat me wel aan.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen?
Haalt groot gedeelte boodschappen uit Duitsland vanwege parkeren, maar ook in Vlagtwedde.
Winschoten kom ik weinig, het is er parkeeronvriendelijk.
• Waar doet u de rest van uw aankopen?
Kleding wordt wel in Winschoten gehaald.
• Wat is er allemaal in uw omgeving?
"Je weet wat er is: niks, dat accepteer je. Je weet dat je op je auto aangewezen bent."
• Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend?
De krant, regionaal televisie en internet. Ook locale krantjes.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets om in het dorp de leefbaarheid te vergroten?
Voelt u zich betrokken? Ja, dat je oplet dat er geen onnodige dingen vernield worden, en dat er
geen vervelende dingen gebeuren. Als er rommel ligt, dan ruim je dat ook op, de jeugd gooit
allerlei rommel op het fietspad, blikjes, zakken chips. Dat ruimen wij eens in de week op.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
De bewoners komen wel eens langs om de dieren te voeren, maar heeft verder weinig contact
met de woonvorm.
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• Denkt u dat u en de omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?
Ik denk het niet, niet het aangewezen adres.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Maakt vooral gebruik van internet en telefoon. Er is nooit politie.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Houdt zorg het liefst ver van het bed.
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik heb heel veel dieren, echt heel veel.//De man was op weg naar de dieren om ze te voederen.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening zich op het
platteland voorkomen?
Vergrijzing/ontgroening: Ik denk dat werk gewoon de grootste bottleneck is hier, mijn kinderen
wonen hier ook, die hebben internationaal werk, maar veel anderen zullen toch hier hun werk
moeten vinden, en dat is hier niet.

•

Wat zijn volgens u de buffer/drempel voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen?
Ik denk dat qua investeringen het platteland een beetje aan het kortste eind trekt.

•

Interview Vriescheloo 10 (kleine interviewtjes)
Vrouw (40+) had weinig tijd om in te gaan op een interview, maar wist te vertellen dat om de hoek
een boerderij was die uit wilde breidden omdat die persoon mantelzorg wilde verschaffen aan (de
grootmoeder?) Dat verzoek is niet doorgegaan door de gemeente. Achter de boerderij is wel een
kasteelachtig groot huis gebouwd. Verder had ze niet veel zeer nuttige informatie (dunkt mij).
Meisje van ongeveer 17 jaar vertelde dat ze net hierheen verhuisd was en dat ze het wel erg ver weg
vindt maar de rust wel fijn. Later wilde ze niet hier blijven wonen omdat ze ergens heen wil waar
meer werk is, Winschoten bijvoorbeeld. Ergens waar het openbaar vervoer beter is.
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Samenvatting en conclusie omgeving
interviews Vriescheloo
De verdeling van het aantal geïnterviewden is als volgt:
3 mannen, 8 vrouwen en één meisje.
De leeftijd van de ondervraagden varieert hierbij van 15 tot 77 jaar.
HUISVESTING
Woonsituatie:
• 2 alleenstaanden
• 9 samenwonenden (met partner en/of kinderen)
• 1 thuiswonende (bij ouders)
Tijdens de interviews hebben we de ondervraagden gevraagd hoe lang ze al in Vriescheloo wonen,
het antwoord hierop verschilde van 6 weken tot 40 jaar.
De gedachtegang van waarom mensen inVriescheloo zijn komen wonen, komt ook hier weer vrij
overéén. Mensen zijn in Vriescheloo komen wonen vanwege de omgeving en het platteland. Ook zijn
de woningen er nog erg betaalbaar, dit is dan ook de reden dat mensen afkomstig uit de Randstad
daar naartoe trekken. Er heerst veel rust en ruimte en de dorpelingen zijn erg begaan met elkaar. De
inwoners van Vriescheloo halen hun boodschappen in de volgende dorpen: Bellingwolde (6km),
Vlagtwedde (7km), Duitsland Rede (12 km), Winschoten (12km) In Vlagtwedde is vaak een markt,
voor directe aankopen. Hier komen veel mensen op af.
Beschrijving omgeving;
Vriescheloo is een klein dorpje met veel vrijstaande woonboerderijen. Het dorp bevindt zich
middenin een landelijke en bosrijke omgeving.
In Vriescheloo zelf zijn bijna helemaal geen voorzieningen meer. Het postkantoor is verdwenen
omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. De bewoners van het dorp moeten nu naar
Bellingwolde om hun brieven te posten.
Daarnaast is er echter nog wel een dorpshuis, genaamd ’t Ganzenust. Deze is op dit moment niet zo
rendabel, omdat er geen bestuur is en omdat er bijna geen gebruik van wordt gemaakt.. Er worden
vrij weinig activiteiten in het dorpshuis aangeboden. Dit komt door de komst van westerlingen, zij
hebben geen behoefte aan sociale activiteiten. Voor jongeren zijn er vrijwel geen activiteiten, zij zijn
daarom genoodzaakt om naar de omringende dorpen toe te gaan.
De voorzieningen die Vriescheloo nog wel heeft zijn o.a. de openbare en christelijke basisschool,
meubelzaak, kinderdagopvang en een mini-camping. Het openbare vervoer is daarentegen
verbeterd, de bushalte is 2 km van het dorp verwijderd. Ook kan er gebruik gemaakt worden van
een beltaxi.
Er is ook een plaatselijke SRV-wagen, waar mensen hun kleinigheidjes vandaan kunnen halen. Deze
komt ongeveer 2 dagen in de week langs. Oudere mensen maken hier over het algemeen meer
gebruik van. Verder is er ongeveer 2 km. verderop een tankstation, hier zijn ook producten te koop.
Op de vraag “wat verstaat u onder een leefbare omgeving” kwamen de volgende antwoorden:
- Dat alles een beetje dicht bij elkaar is, vooral de voorzieningen.
- Gemoedelijke sfeer, men in zijn waarde laten.
- Ontspanning, gemoedelijkheid, veiligheid en rust
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-

Openbaar vervoer, winkels en een basisschool.

Naar aanleiding van de vraag “wat vindt u plezierig/minder plezierig in uw omgeving” had men de
volgende antwoorden:
Plezierig
- De beltaxi
- Vrijheid en landelijk uitzicht
- De gemoedelijke sfeer in het dorp: noaberschap
Minder plezierig:
- De slechte busverbinding
- Weinig voorzieningen
Alle geïnterviewden geven aan dat ze eigenlijk geen voorzieningen missen, dit omdat ze allemaal een
auto of fiets hebben. Verder geeft 5 van de 10 geïnterviewden aan het jammer te vinden dat er het
dorpshuis zo weinig benut wordt. Enkele geïnterviewden heeft zelf actie ondernomen om het
dorpshuis aantrekkelijker te maken. Er is daarom al onderzoek in Vriescheloo uitgevoerd in de vorm
van een enquête. Verder geven twee geïnterviewden aan een multifunctioneel gemeenschapshuis in
de buurt te willen hebben. Hierin zouden dan meer activiteiten moeten plaatsvinden. Ook vooral
voor jongeren en kinderen, zoals sportactiviteiten etc. Dit wordt heel erg gemist omdat er niks voor
de kinderen te doen is. Een idee is om beide basisscholen in het multifunctionele gemeenschapshuis
onder te brengen. De scholen stonden hier zelf echter niet voor open.
SOCIAAL NETWERK
Alle geïnterviewden geven aan zich betrokken te voelen in het dorp. Zeven mensen gaven aan zich
ook in te zetten in het dorp door bij vergaderingen en bijeenkomsten te zijn. Deze gingen over de
leefbaarheid van het dorp en hoe het dorpshuis aantrekkelijker gemaakt kan worden. Ook gaf
iemand aan bij de kerk te zitten en bij de plattelandsvrouwen of andere verenigingen.
Woon en zorg centrum
De ondervraagden gaven aan allemaal van het bestaan van het woon/zorgcentrum af te weten.
6 van de geïnterviewden hebben contact met het woon/zorgcentrum, 2 mensen hebben geen
contact met het woon/zorgcentrum en de rest heeft geen antwoord op deze vraag gegeven.
Op de vraag wat de bezigheden zijn van de mensen op het woon/zorgcentrum, gaven de
geïnterviewden antwoorden als;
Het is een zorgcentrum waar dagbesteding in combinatie met wonen aan mensen met een
verstandelijke beperking geboden wordt. Men kan er koffie drinken en met kerst hebben ze een
middag dat ze spullen verkopen, hier komen veel mensen op af.
De 6 geïnterviewden hebben om de volgende redenen contact met het woon/zorgcentrum;
- één van de geïnterviewden heeft er zelf eens gewerkt (is verpleegkundige)
- Bewoners zijn eens langs geweest om de dieren te voeren
- Bijna iedereen heeft eens iets gekocht in het winkeltje
Verder gaven ze aan het een mooi initiatief te vinden en dat de bewoners/cliënten er goed
gemotiveerd en geholpen worden bij de dagelijkse bezigheden, dit vinden ze een goed initiatief.
Binnenkort is er een Sinterklaas markt en daar gaan een aantal van de geïnterviewden zeker naartoe.
Hieronder ideeën van de geïnterviewden wat het woon/zorgcentrum voor de omgeving zou kunnen
betekenen.
- Het verhuren van ruimtes, bijvoorbeeld als iemand jarig is
- Misschien een huisartsenpost hier beginnen
- De bewoners zouden dieren van boerderijen kunnen verzorgen
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-

Een apotheekservice punt in het wooncentrum zetten
Een praktijkondersteuner in zetten voor het eventuele apotheekservicepunt en/of de
huisartsenpost.

GEZONDHEIDSZORG
De volgende zorg wordt volgens de geïnterviewden in de omgeving aangeboden;
Huisarts (in Bellingwolde, 2 km), thuiszorg (Oosterlengte), alphahulp, apotheek, Steunstee
(hulpdienst voor huis/tuin klusjes), maaltijdvoorzieningen, huishoudelijke dienst en tandarts.
De geïnterviewden geven aan tevreden over de geboden zorg te zijn. Alles is goed bereikbaar (wel
met de auto en/of openbaar vervoer).
VEILIGHEID
De geïnterviewden geven allemaal aan zich erg veilig te voelen in Vriescheloo. Ze hebben alleen geen
idee of er wat aan gedaan wordt in de buurt. Wel hebben ze bijna allemaal zelf een waakhond of één
van de geïnterviewden gaf aan ‘waakganzen’ te hebben.
WERK EN INKOMEN
Van de geïnterviewden zijn 3 mensen met pensioen. 7 mensen werken, waarvan en 4 mensen thuis
werken.
Op de vraag hoe de werkgelegenheid op de plattelandsomgeving is, gaven de geïnterviewden aan
dat dit tegenwoordig erg slecht is. Er is tegenwoordig bijna geen werk meer te krijgen. Het werk
wordt of door machines over genomen of boerderijen en voorzieningen stoppen en gaan weg,
waardoor er geen werk meer overblijft.
De vraag hoe het komt dat vergrijzing en ontgroening steeds meer voorkomen op het platteland, is
ook gesteld.
Hieronder de antwoorden van de geïnterviewden;
- Geen werkgelegenheid, hierdoor trekken mensen naar de stad
- Jongeren trekken weg doordat er geen voorzieningen zijn
- Er komen westerlingen wonen die met pensioen zijn
- Deze ouderen gaan hun eigen gang omdat ze geen kinderen meer hebben. Hierdoor doen ze
ook niet mee aan verenigingen etc.
- Qua investeringen trekt het platteland een beetje aan het kortste eind
Ook gaf iemand aan dat het lager onderwijs en middelbare onderwijs nog in de buurt aanwezig zijn,
dit houdt het hier wel aantrekkelijk. Ook kinderopvang en voorzieningen voor ouders zijn nog
aanwezig.
EINDCONCLUSIE
Net als in Adorp, woont in Vriescheloo over het algemeen een oudere groep mensen.
5 van de 10 geïnterviewden mist eigenlijk geen voorzieningen, maar zou het wel op prijs stellen als
het dorpshuis aantrekkelijker zou worden gemaakt. Er worden op dit moment vrij weinig activiteiten
in het dorpshuis aangeboden, met name voor de jeugd. 2 van de 10 ondervraagden is afkomstig uit
te Randstand, zij geven aan dat ze niet echt een “verenigingsmens” te zijn en dan ook geen gebruik
van het dorpshuis maken.
Ook gaf een aantal ondervraagden aan de busverbinding slecht te vinden. Vanwege de Groningse
mentaliteit komt het vaak niet zo nauw met de belbus. Toch geeft 2 van de 10 geïnterviewden aan de
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belbus zeer op prijs te stellen, een mevrouw vertelt dat de beltaxi soms zelf gratis is omdat men dan
de strippenkaart niet kan afstempelen.
De geïnterviewden wonen tevreden in Vriescheloo. Ze ondernemen zelf veel om het dorp
aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dit doen ze door middel van vergaderingen/bijeenkomsten
bezoeken en zich bij verenigingen toe te voegen.
De geïnterviewden zijn bekend met het woon/zorgcentrum. Ze weten wat hun bezigheden zijn en
het merendeel komt zelfs weleens bij het woon/zorgcentrum kijken of iets kopen in hun winkeltje.
Allen vinden het een goed initiatief en zijn er erg positief over te spreken.
Ze vinden wel dat er nog meer uit het woon/zorgcentrum gehaald kan worden. Te denken valt dan
aan ruimtes verhuren voor speciale gelegenheden, apothekersservicepunt of huisartsenpost
opzetten en wat voor de omgeving betekenen zoals dieren voeren.
Over de geboden zorg in Vriescheloo is iedereen positief te spreken. Er is voldoende zorg en het is
ook goed bereikbaar. Wel zou het makkelijker zijn om een huisarts of apotheek nog dichter bij te
hebben en dat bijvoorbeeld in het wooncentrum te plaatsen. Dit zou vooral voor ouderen of mensen
die niet mobiel genoeg zijn een groot voordeel zijn.
Over de veiligheid zijn de geïnterviewden zeer tevreden, er wordt volgens hen weinig aan gedaan
maar het blijkt dat dit tot nu toe ook niet nodig is.
De werkgelegenheid op het platteland is dermate slecht dat er vrijwel geen werk meer te krijgen is
op het platteland.
Dit heeft ook voornamelijk met de vergrijzing en ontgroening te maken.
Jongeren trekken richting de stad voor werk en ouderen blijven achter. Doordat veel voorzieningen
verdwijnen, komen er weinig tot geen jongvolwassenen in Vriescheloo wonen.
Tot nu toe zijn de basisscholen nog functioneel en toegankelijk. Dit is een groot pluspunt voor ouders
die hier met kinderen wonen.
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Adorp:
Interview Adorp 1
ALGEMEEN
• Leeftijd: 71 jaar
• Geslacht: Man
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 5
- Gezondheid 3
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 2
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon sinds 5 jaar in Adorp. Ik heb verder met de buurt weinig contact. Behalve met mijn
buurman en nog een goede kennis.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Via kennissen ben ik hier terecht te komen, Ook vanwege de vrijheid, de rust en de ruimte ben ik
hier gaan wonen.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik ben alleenstaand.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Dat er van alles aanwezig is zoals winkels, in adorp zijn geen winkels meer.
Vroeger wel.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
De vrijheid en de ruimte vind ik erg plezierig. Het is een heel gezellig dorp. Er komen heel veel
kinderen langs in deze straat. Ook ben ik blij dat ik goed contact hebt met mijn buurman.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Ik ga met mijn auto naar Winsum, dat is 8 km hier vandaan. Ook in Sauert is nog een winkel waar
ik soms boodschappen doe.

Atelier Wonen Welzijn en Zorg

46

Bijlagen onderzoeksrapport

• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
En heel soms ga ik naar Bedum of Groningen. Voor de grote boodschappen.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Een winkel, voor nu vind ik het niet erg maar als ik straks niet meer zo goed mobiel ben wordt
dat wel een probleem. De Bank in Sauert is weg waardoor je daarvoor ook naar Winsum moet.
Wel kun je bij de Garage hier in het dorp geld opnemen.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee, daar ben ik te oud voor. Wel ben ik vrijwilliger bij de kerk en ik ga naar SOOS.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, ik heb goed contact met de buurman.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, daar ben ik bij de open dag geweest.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Nee dat weet ik niet.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Nee dat weet ik niet.
•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Nee dat weet ik niet.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Geen idee.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Nee daar heb ik geen verstand van, mijn broer wel. Wel gebruik ik de tv.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Dat gebeurt vanuit Sauert. Daar heb ik mijn dokter zitten. Op dit moment heb ik Alpha hulp, dit is
huishoudelijke hulp vanuit de thuiszorg.
Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?
Ik ben heel tevreden over de hulp die ik krijg.

•

VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja heel veilig.
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• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Er is hier een buurtagent. Ook hebben wij het voordeel dat hier geen busstation is in het dorp.
Wij hebben dus geen last van vervelende jongeren.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik lees heel veel. Ik doe aan kaarten met buurtgenoten. Ik doe boodschappen.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
De leegloop van de kleine dorpen. Vroeger waren er meer voorzieningen in de dorpen en waren
er ook meer scholen. Tegenwoordig gaan de jongeren in de grotere dorpen/steden naar school.
Hierdoor lopen de dorpen leeg en ontstaat er vergrijzing.

•

Interview Adorp 2
ALGEMEEN
• Leeftijd: 91 Jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat 2)
- Gezondheid 3
- Veiligheid 5
- Werk en inkomen 4
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon sinds 1969 in Adorp
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn man is op de boerderij geboren, ondertussen is heeft de derde generatie het bedrijf
overgenomen. Ik woon nu al weer een tijd in het dorp zelf.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik ben weduwnaar en woon zelfstandig.
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• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Goed met de buren om kunnen gaan, ik heb heel aardige buren. Behulpzaam zijn vind ik ook
belangrijk voor een leefbare omgeving.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Dat ik goed met de buren op kan schieten, ik kan altijd bij hen terecht als ik iets nodig heb.
Ook vind ik de fietspaden hier erg plezierig. Het Reitdiep gebied is een prachtig gebied met
mooie fietspaden. Het platteland is hier een beschermd gebied.
Minder plezierig vind ik de slechte busverbinding, deze ging vroeger regelrecht naar het centrale
station. Tegenwoordig gaat hij maar tot de grote markt. Verder vind ik alles heel prettig hier.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Ik ga naar Sauert, dit doe ik op mijn fiets.
Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Adorp heeft helemaal geen voorzieningen meer. Vroeger hadden we hier een bakker, slager, 2
kruideniers, alles was hier. Het is nu niet meer mogelijk in zo’n klein dorp. Iedereen gaat nu toch
standaard naar de grote steden voor de boodschappen. Iedereen heeft tegenwoordig een auto
om boodschappen mee te doen.
Een winkel voor de dagelijkse boodschappen mis ik hier het meest.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Dat heb ik wel gedaan, Ik heb vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de zorgboerderij gedaan.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Jawel hoor.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja. Hier breng ik regelmatig een bezoekje aan. De kinderen van mijn buurman doen daar namelijk
vrijwilligerswerk.
Ik fiets daar ook altijd langs.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja hoor, ze hebben daar ook een winkeltje waar ik mijn vogelnestkastje ook heb gekocht.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Vroeger kwam ik heel veel bij de zorgboerderij, ik had destijds veel contact met de eigenaar.
Ik haal er ook nog wel eens groente
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja op de fiets is het prima te bereiken, het is langs de fietsroute.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
De zorgboerderij is aantrekkelijk en de mensen moeten uit zichzelf komen. Het ligt er mooi, m.n
voor de fietsers.

•
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• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
De omgeving zou er wat meer kunnen kopen. Het winkeltje hoeft daar niet groter voor te
worden. Ze weten allemaal dat de boerderij er is.
Ook zouden er verjaardagen kunnen worden gevierd en ruimtes worden verhuurd.
Het archeologische steunpunt is ook heel aantrekkelijk voor de mens.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Er zou wat meer reclame kunnen worden gemaakt, waardoor er meer mensen op af zullen
komen. Ook gaan ze een kerstmarkt houden dit jaar, dat zou ook goede reclame zijn. Of ze
zouden een fietstocht kunnen organiseren en dat er dan bij hun een kopje koffie kan worden
gedronken, bijv.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Ik heb van mijn kinderen vorig jaar een mobieltje gekregen voor als ik aan het fietsen ben, hier
heb ik erg veel plezier van.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Ja, thuiszorg, huishoudelijke hulp, tafeltje dekje. Alle zorg is hier mogelijk. Dit komt vanuit Sauert.
Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Ik heb zelf nog geen zorg nodig dus dat zou ik niet goed weten, wel heb ik gehoord dat er nog te
weinig beroep op wordt gedaan. Er komt vanuit het dorp ook genoeg zorg vanuit naasten,
vrijwilligers en buren.
•

Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?
Ik heb gehoord dat de mensen in het dorp erg tevreden zijn over de zorg.

•

VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja heel veilig.
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Er is afgelopen maandag nog een voorlichting gegeven over brandveiligheid in het dorpshuis.
• Op wat voor manier wordt u daarbij betrokken?
Hier ben ik zelf ook naar toe gegaan.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Huishouden, fietsen, krant lezen. Ik verveel mij nooit.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Dat de voorzieningen weg zijn.

•

Wat is volgens u de "buffer/drempel" voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen? Hoe zou een zorgboerderij hierop in kunnen spelen?
Omdat de voorzieningen missen en er is geen uitgaansgelegenheid.
•

Atelier Wonen Welzijn en Zorg

50

Bijlagen onderzoeksrapport

Interview Adorp 3
ALGEMEEN
• Leeftijd: 73 Jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving)1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 2
- Gezondheid 5
- Veiligheid 4
- Werk en inkomen 3
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon al 45 jaar in Adorp. Voordat ik dit huis kwam wonen, woonde ik samen met mijn man
aan de Torenweg.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn man werkte toen in Adorp.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik ben weduwnaar. Mijn man is 10 jaar geleden overleden.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Buurtvereniging, dorpshuis.. Veel activiteiten.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving?
Alles, de rust, het contact met de buren. Ik ben het gewend dat er geen voorzieningen meer zijn.
Dus ik vind niks onplezierig.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
In Bedum, samen met mijn dochter doe ik daar 1x per week boodschappen. Je raakt er aan
gewend. Bedum ligt ongeveer 7 km van Adorp.
Mw. Heeft nog een auto en doet veel op de fiets.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Ook wel in Paddepoel, hier koop ik kleding.
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Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen,
Ik mis niks. Ik heb goed contact, gezelligheid is er ook. Je raakt eraan gewend dat er geen winkels
meer zijn. Het is onmogelijk dat hier weer voorzieningen zullen komen zoals winkels.
De bank mist ik wel heel erg. Ik neem nu altijd geld op in Paddepoel.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee. Ik zit wel bij verenigingen maar ik organiseer zelf niks meer. Ik zit bij een kaartclub, koersbal
doe ik aan. Ik drink koffie bij de SOOS. Ook hebben we regelmatig bingo avonden.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, er zijn heel veel activiteiten in het dorp waar ik aan mee doe.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik weet er van af. Ik weet ook waar hij staat.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ik heb er wel eens over gelezen in de dorps folders. Hierin staan de activiteiten van de
zorgboerderij.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ik heb geen contact met de zorgboerderij. Geen behoefte om daar naartoe te gaan.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Momenteel voor mij niet omdat ik vanwege een heup operatie niet meer lang kan fietsen.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ik heb geen idee.

•

• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Geen idee. Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik weet dat ze ook een kerstmarkt gaan houden. Dat is
wel een goede reclame.
• Maakt u gebruik van Internet, mobiele telefoon, etc.?
Nee, aan mijn televisie heb ik voldoende. Ik heb wel een mobiele telefoon gehad maar daar
begreep ik niks van. Als er iets is wat ik nodig heb dan vraag ik mijn dochter.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Ik heb zelf nog geen zorg/hulp nodig.
Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Er is een zorginstelling en huisarts in Winsum. Destijds, na mijn heupoperatie heb ik mantelzorg
gehad van mijn dochter. Daar had ik voldoende aan.
•
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Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?
Ik heb er zelf nog weinig mee te maken gehad maar ik zou het een 7 geven omdat er voldoende
zorg in de buurt gegeven wordt.

•

VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja heel veilig. Ik kan gerust ’s avonds om half 12 vanaf het café terug lopen naar huis.
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Geen idee
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Huishouden, borduren, tuin bij houden, puzzelen, etc. Genoeg bezigheden dus!
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik hou wel van groen in de omgeving ;)

•

Interview Adorp 4
ALGEMEEN
• Leeftijd: 38 Jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
• Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 3
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
2
- Gezondheid
1
- Veiligheid
4
- Werk en inkomen
5
HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon sinds een paar jaar in Adorp.
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• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege de rust op het platteland. Ik heb jaren met mijn man in Groningen gewoond, maar het
drukke leven in de stad beviel me niet meer zo vandaar dat ik verhuisd ben naar Adorp.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik woon alleen. Enige tijd geleden ben ik gescheiden van mijn man, waardoor ik gedwongen werd
woonruimte voor mezelf te zoeken. Ik zocht meer ruimte om tot mezelf te komen. Adorp was
dan ook de geschikte plek voor mij.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Een leefbare omgeving is voor mij een stad of dorp waar mensen leven en met elkaar in contact
staan. Ik vind zelf dat ik in Adorp goed door de gemeenschap wordt opgenomen.
De gemeenschap is heel erg betrokken, iets wat ik zeer op prijs stel.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Eigenlijk niets, de rust op het platteland is heerlijk iets waar ik elke dag volop van geniet.
De busverbinding is eigenlijk het enigste minpuntje. De bussen gaan maar 1 keer in het uur.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Groningen, Paddepoel. Dat is ongeveer 6 kilometer rijden. Groningen is makkelijk per auto te
bereiken, en als ik naar de stad wil kan ik gemakkelijk mijn auto bij Paddepoel laten staan om
vanaf daar de bus naar de stad te nemen.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Ik doe eigenlijk alle inkopen in de stad Groningen zelf, omdat ik daar altijd gewoond heb.
• Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Eigenlijk zou ik het wel fijn vinden als er wat meer aandacht voor cursussen en educatie in Adorp
zou komen. We hebben een buurthuis waar volop activiteiten worden aangeboden. Denk dat het
voor de jongere generatie ook interessant zou kunnen zijn om daar bepaalde bijeenkomsten van
bij te wonen.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja bij een aantal buurtgenoten kom ik regelmatig op de koffie. Ik heb goed contact met de buren.
Allemaal wat van mijn eigen leeftijd.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik heb er wel eens van gehoord.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Nee, ik ben er wel eens langs gefietst maar ben er verder nog nooit geweest. Ik zou persoonlijk
niet gauw naar een zorgboerderij toe gaan omdat dat niet voor mij weggelegd is.
Toch vind ik dat de zorgboerderij wel goede ideeën heeft om anderen meer erbij te betrekken.
De kerstmarkt die dit jaar gepland staat vind ik een leuk idee.
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• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja deze is goed per fiets en/of auto te bereiken.
•

Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ik denk dat het wel een meerwaarde voor het dorp kan opleveren, toch ben ik van mening dat
het dorpshuis alle activiteiten nu al vervult.
• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Misschien zouden ze ook logeer of vakantieopvang erbij kunnen doen, daar is het een mooie
boerderij voor lijkt mij. Of een soort bed&breakfast. Zomers is het recreatiegebied, wat bij de
zorgboerderij ligt heel mooi.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Voor de mensen met een beperking die op de zorgboerderij werken, is het mooi dat ze kunnen
integreren met inwoners van Adorp door artikelen aan hen te verkopen.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja ik heb thuis internet, ideaal. Daarnaast heb ik een vaste telefoon en een mobieltje.

GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, alfahulp
•

Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Huisarts
•

Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?

8
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Adorp heeft geen huisarts, ik moet daarom voor zorg naar Winsum. Ik ben niet anders gewend,
dus ik vind het heel normaal om daar heen te rijden ook al is het 7 km van Adorp.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Er is een buurtagent
• Op wat voor manier wordt u daarbij betrokken?
Ik ontvang regelmatig dorpsfolders waarin de stand van zaken wordt beschreven.
Zo word je op de hoogte gehouden van de nieuwtjes.
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WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben gastvrouw in een hotel.
• In welke plaats werkt u?
Groningen
• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
10 kilometer
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
De auto
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
In mijn branche is er niet zoveel werkgelegenheid. Wel is er een café aanwezig in het dorp, dus
daar zou ik misschien later altijd nog terecht kunnen ;-P
•

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Het dorp moet aantrekkelijk gemaakt worden voor beide partijen.

Interview Adorp 5
ALGEMEEN
• Leeftijd: 51 Jaar
• Geslacht: Man
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
• Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 2
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
5
- Gezondheid
1
- Veiligheid
4
- Werk en inkomen
3
HUISVESTING/LOCATIE
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon al ruim 25 jaar in Adorp.
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• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege mijn werk.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik woon samen met zijn vrouw en kinderen in Adorp.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Een leefbare omgeving is voor mij een gebied dat voldoende sfeer uitoefent om te kunnen leven.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
De gemoedelijke sfeer in het dorp, iedereen kent elkaar.
Dat er weinig voorzieningen zijn.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Mijn vrouw doet altijd boodschappen, ik zelf niet. Mijn vrouw gaat meestal naar Winsum, maar
ook wel naar Groningen (Bedum) en Sauert. Dat is allemaal 6 á 10 kilometer rijden hier vandaan.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Zie vorige vraag. Waarom daar? Dat moet u toch echt aan mijn vrouw vragen haha.
•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Ik mis de bedrijvigheid in het dorp. Omdat ik zelf een garage/tankstation heb merk je toch dat
mensen gauwer geneigd zijn om naar de stad te gaan.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ja ik verkoop producten ook producten in de shop van het tankstation. Als mensen iets vergeten
zijn te kopen, komen ze meestal bij mij.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja omdat ik een garage/tankstation heb, vind ik het belangrijk om af en toe een sociaal praatje
met de mensen te maken. Gezelligheid staat voorop, dat is dan ook te merken.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, mijn vrouw is wel eens naar zo’n open dag geweest.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja ze bieden dagbesteding aan mensen met een beperking. Een goed initiatief vind ik zelf.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja ik denk het wel, er loopt een fietspad langs dus per fiets zou deze goed bereikbaar moeten
zijn. Ook met de auto is het goed te doen.
•

Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
De zorgboerderij verkoopt (zoals ik heb begrepen) producten in hun eigen winkeltje. Ik denk dat
het daardoor zeker aantrekkelijk voor de omgeving kan zijn gezien de geringe voorzieningen die
Adorp te bieden heeft.
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• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Het kopen van groenten of andere biologische producten.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Ja als trekpleister denk ik.

• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja we hebben internet thuis, de kinderen zitten er voordurend achter. Ook beschikken we
allemaal over een eigen mobieltje en een vaste telefoon.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Huisarts, thuiszorg.
•

Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Huisarts.

•

Als u de geboden zorg een cijfer van 1 tot 10 zou mogen geven, welk cijfer zou u die dan
geven?

7
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Ik vind de bereikbaarheid qua zorg slecht. Adorp heeft geen hulpverleners waarbij we direct
terecht kunnen. Zeker als je jonge kinderen hebt vind ik dit een belangrijk punt.
Mijn eigen kinderen zijn inmiddels bijna volwassen dus ze kunnen zich nu zelf redden mocht er
wat zijn.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Niet zoveel.
• Op wat voor manier wordt u daarbij betrokken?
Er worden regelmatig bijeenkomsten in het dorpshuis gehouden.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Automonteur
• In welke plaats werkt u?
Adorp.
• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
Geen, ik combineer wonen met werken.
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• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
Zie vorige vraag
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Er is hier niet zoveel werkgelegenheid. Toch merk ik wel dat mensen het fijn vinden dat er een
garage/tankstation in Adorp is. Als ze nog even vlug moeten tanken hoeven ze hiervoor niet naar
de omringende dorpen te rijden. Ook merk ik dat veel mensen gebruik maken van het
pinapparaat dat in onze autogarage is gevestigd.
•

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
De voorzieningen die in de stad geboden kunnen nou eenmaal niet tegen het platteland op.
Toch vind ik het heerlijk om op het platteland te wonen, en de drukte van de stad te ontlopen.
•

Wat is volgens u de "buffer/drempel" voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen? Hoe zou een zorgboerderij hierop in kunnen spelen?
De rust en ruimte die het platteland te bieden heeft. Kinderen krijgen de kans om in een
veilige en groene omgeving op te groeien. Zorgboerderij zou bijvoorbeeld kinderopvang aan
kunnen bieden.

Interview Adorp 6
ALGEMEEN
• Leeftijd: 58 Jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
• Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 2
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
5
- Gezondheid
1
- Veiligheid `
5
- Werk en inkomen
4
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u? (2e huis, starterwoning, seniorenwoning, oude huisjes enz.)
Een boerderij.
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon 10 jaar aan de Adorperweg (dichtbij de zorgboerderij van Greet).
Atelier Wonen Welzijn en Zorg

59

Bijlagen onderzoeksrapport

• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege het bouwbedrijf dat wij hebben. We hebben hier volop de ruimte.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Ik woon hier samen met mijn man en kinderen.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
We hebben mooi de ruimte hier. Het contact met de buren is verder goed, iedereen helpt elkaar
en dat vind ik prachtig.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Ik vind eigenlijk niets onplezierig hier in de omgeving, we wonen hier mooi.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Groningen of Selwerd. Of soms naar de Oost-Hamriklaan, dat ligt richting de Hoogte (gebied in
de buurt van Bedum ongeveer 3 km van haar huis).
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Omdat dat het dichtste bij is.
•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Openbaar vervoer.
Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
We krijgen eigenlijk nooit folders of iets dergelijks. Dat komt omdat we zo afgelegen wonen. We
horen niet bij het dorp Adorp maar bij de gemeente Groningen. Toch ontvangen we nooit
reclame of nieuwsfolders van de gemeente Groningen.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja bij een aantal buurtgenoten kom ik regelmatig op de koffie. Ik heb goed contact met de buren.
Allemaal wat van mijn eigen leeftijd.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik heb er wel eens van gehoord.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja ik ken Greet goed. Ik vind dat het een leuk initiatief van haar is om die kinderen een leuke
bezigheid op de zorgboerderij te geven.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja ik kom er zo nu en dan wel eens. We zijn tenslotte buren.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Ja deze is goed per fiets en/of auto te bereiken.
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•

Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij? Waarom
wel/waarom niet?
Ja dat denk ik wel.
• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Meer van het fietspad. Zomers is het altijd hartstikke druk en komen er zo nu en dan ook wel
mensen langs voor een kopje thee of koffie.

• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Ja we kopen er altijd groenten. De cliënten die op de zorgboerderij werken verkopen namelijk
allerlei soorten producten. Ook zuivelproducten zoals kaas e.d.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja we hebben een telefoon.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg, alfahulp
•

Wat vindt u belangrijk qua zorgbehoeften in uw omgeving (maatschappelijk werk, huisarts,
gezondheidscentra, praktijkondersteuner, huishoudelijke hulp enz. enz. )?
Huisarts.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Ja we gaan altijd naar Groningen, Voor ons maakt het in principe niet zoveel uit of we nou naar
Adorp of Groningen gaan. Misschien is Adorp ook nog wel verder weg. Vandaar dat we daar ook
nooit komen.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja hoor, maar nu het ’s avonds weer sneller donker wordt zou het toch wel fijn zijn om de
Adorperweg beter te verlichten. Er staan namelijk helemaal geen lichten, dit maakt het extra
donker. Vooral met als die fietsers, je weet niet wat er langs fietst.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben schoonmaakster op de Hanzehogeschool
• In welke plaats werkt u?
Groningen, Zernikecomplex
• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
7 kilometer
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
De brommer
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Het is hier wel goed, de dorpelingen gaan allemaal naar Groningen toe te werken.
Daar is werkgelegenheid genoeg.
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•

Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Ik denk dat jongelui dichterbij de stad willen wonen, omdat daar meer voorzieningen zijn.
In Adorp zouden ze kinderopvang moeten regelen om meer jonge gezinnen te trekken.

Interview Adorp 7
ALGEMEEN
• Leeftijd: 44 Jaar
• Geslacht: Man
Vader
• Leeftijd: 72 Jaar
• Geslacht: Man
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving)
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
3: Gezondheid
4: Veiligheid
5: Werk en inkomen
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het
belangrijkste onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 2
- Gezondheid 3
- Veiligheid 5
- Werk en inkomen 4
•

HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u?
Een boerderij
• Hoe lang woont u hier?
17 jaar.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Ik heb hier altijd al willen wonen.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Samen met vrouw en dochter.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Normaal met elkaar omgaan.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Niks, we wonen hier mooi.
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• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
In Groningen, vlakbij.
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Het recreatiegebied Reitdiep.

•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Ik mis geen voorzieningen, we zitten dicht bij de stad. Binnen 5 minuten ben je in Selwerd,
Paddepoel, binnenstad, Leeuwenborg.

•

Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief.
Wij krijgen nooit de dorpsbode, regionale kranten of folders. Dat komt omdat we tussen wal en
schip vallen, we horen niet bij Adorp en we vallen net buiten Groningen. Dat vind ik op zich best
jammer, zo kun je mooi op de hoogte blijven van de ins- en outs binnen het dorp/de gemeente.
•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ja, als er bv. ’s avonds een auto bij Greet haar zorgboerderij stopt, en ik zie dat, dan fiets ik er
meteen heen. Dat heet sociale controle.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja natuurlijk. Maar ik vind het hier ook lekker rustig, je hebt bijvoorbeeld geen last van anderen.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja ik woon ernaast.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja ik kom er geregeld over de vloer. We helpen elkaar. Ik heb zelf veel schapen en zij ook, dus we
kunnen veel voor elkaar betekenen.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Zie vorige vraag.
• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Ja het is wat men zelf wil. Het loopt op dit moment niet storm. Greet zou daarom haar
openingstijden kunnen verbeteren. Ook zou ze gebruik kunnen maken van vrijwilligers, dan is ze
niet afhankelijk van vaste krachten.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Een rustige opbouw is naar mijn mening het verstandigste. Het draait tegenwoordig allemaal om
de portemonnee, men moet met elkaar kunnen concurreren. Ik denk dat het verkopen van
producten daarom niet uit kan. Het is iets voor ernaast, ze kunnen zich daarom beter
bezighouden met het verzorgen van de beesten.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
We bellen altijd!
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VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Laten we het erop houden dat hier wel eens wordt gestolen. Bij de zorgboerderij zijn de ramen
wel eens ingegooid. Dat komt omdat het een weggetje bij de grote stad is. Het zou niet verkeerd
zijn dat hier lantaarnpalen zouden komen zodat er ‘s avonds meer licht is. Fietsers hebben geen
licht aan, maar dat was vroeger al zo en dat is nog steeds zo.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik heb een schapenhouderij. Daarnaast heb ik nog ander werk, ik neem watermonsters af.
• In welke plaats werkt u?
Ik werk door heel Nederland.
• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
Verschillend, soms rij ik 500 km op een dag.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
De auto.
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Goed, je zit vlakbij de stad.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Veel plattelandsgebieden zoals Leens en Kloosterburen lopen leeg. De oudere generatie blijft er
wonen. Ik snap eigenlijk niet waarom de jongelui weggaan, het is toch prachtig op het
platteland? Toch denk ik dat het te maken heeft met het slechte openbare vervoer en te weinig
voorzieningen. Winkels verdwijnen.

•

Interview Adorp 8
ALGEMEEN
• Leeftijd: 53 Jaar
• Geslacht: Man
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u? (2e huis, starterwoning, seniorenwoning, oude huisjes enz.)
Boerderij
• Hoe lang woont u hier?
Woont hier zijn hele leven.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Ik ben hier gaan wonen omdat ik het van mijn vader kon overnemen. De boerderij is
overgenomen van generatie op generatie. Als het goed is neemt mijn zoon het later over.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
Samen met de vrouw en drie zonen.
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• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Zijn de voorzieningen op peil? Het platteland is voor de landbouw. Ook de sociale contacten
horen hierbij. Hierbij denk ik aan: elkaar helpen, rekening houden met elkaar en ook elkaar de
ruimte geven.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
De rust.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Mijn vrouw haalt de boodschappen altijd in Groningen.
• Waar doet u de rest van uw aankopen? Waarom daar?
Het is dichtbij.
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Van alles, we zitten dichtbij Groningen.

•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Eigenlijk niks, we hebben een auto gelukkig.

•

SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Nee niks.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Voelt zich onderdeel van de omgeving.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja we wonen er vlak naast.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja ik ben naar de open dag geweest. Maar mijn vrouw is eigenlijk meer betrokken.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja we helpen elkaar en mijn vrouw komt er regelmatig om groenten.
• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Ik heb geen zicht op de toevoeging van steunpuntfuncties. Ik krijg in ieder geval wel het gevoel
dat het er niet storm loopt.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Ik denk dat de fietsers een belangrijke bron van inkomsten (zouden) zijn. Misschien is het een
idee om fietsers aan te houden en hen ook te ondervragen.
Bij de open dag waren er veel mensen op de zorgboerderij dus ik denk niet dat het aan de ligging
ligt en het feit dat er op dit moment geen bordjes bij de weg staan. Ze zouden meer reclame
moeten maken. Bij Gamerwolde ligt een boerderij pal naast de weg, zij hebben een
boerderijwinkel erbij. Misschien zou dat ook een optie voor Greet kunnen zijn. Ook denk ik dat
het verstandig is om de openingstijden te vergroten.
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• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Internet/telefoon
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik heb een biologisch melkveebedrijf en ik heb er aardigheid aan!
• In welke plaats werkt u?
Ik combineer werken met wonen.
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
Veel boeren zijn vertrokken. Vroeger woonden hier langs deze weg 8 boeren. Nu is er alleen
maar 1, dat ben ik. De één is er mee gestopt vanwege de regelgeving de ander omdat ze er niet
van konden leven… en ga zo maar door.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Het heeft met de schaalvergroting te maken. Boer is een vak waar je iets voor moet voelen. Je
moet passie voor het vak hebben, dat is denk ik de belangrijkste reden waarom zoveel boeren
ermee zijn gestopt. Ze zijn andere beroepen uit gaan oefenen en dat heeft de trek van het
platteland doen toenemen. Kijk maar naar dit weggetje.

•

Interview Adorp 9
Algemeen
Meneer, 63 jaar (+ vrouw 61)
HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u? (2e huis, starterwoning, seniorenwoning, oude huisjes enz.)
Een karakteristiek oud huisje
• Hoe lang woont u hier?
23 jaar. We zijn vanuit de Randstad hier komen wonen.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Vanwege het werk. Ervoor gekozen om niet in de stad te wonen.
• Hoe is uw woonsituatie, woont u alleen of wonen nog anderen bij u in huis?
We wonen met z’n tweeën, vroeger met z’n vieren
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
Een omgeving waar iets te doen is.
• Wat vind u plezierig en/of minder plezierig in uw omgeving
Veel winkels zijn verdwenen. O.a. postkantoor, bakker, groenteboer.
Plezierig is de bibliobus, deze komt regelmatig in Adorp. Maar we vragen ons af hoe lang deze
blijft bestaan en of het wel uit kan.

Atelier Wonen Welzijn en Zorg

66

Bijlagen onderzoeksrapport

• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Selwerd, de Albert Hein en Sauwerd de Spar.
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Kerk, tankstation (veel producten verkrijgbaar + pin maar daar moet je wel voor betalen),
Dorpshuis, Advocatenkantoor, Basisschool, van Varen muziekschool.

•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.
De groenteboer, het was altijd leuk om even een sociaal praatje met medebewoners te maken.
Dat ontmoetingspunt is nu verdwenen helaas.

•

Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
Er zijn in Adorp 2 publicatieborden. Ook heeft Adorp een dorpssite, deze is alleen niet meer up to
date. Daarnaast is er ook nog een zogenaamd contactblad, deze verschijnt in samenwerking met
de dorpen Sauwerd en Wetzinge ongeveer 10x per jaar.
•

• Welke diensten biedt het dorp zoal aan? (denk daarbij aan dorpsklussendiensten enz.)
Er rijdt een schoolbusje die de kinderen van het dorp vervoerd. Deze is afhankelijk van de
schoolvereniging. Er worden dan ook giften en donaties gegeven, omdat dorpsbewoners goed
weten dat leefbaarheid in Adorp toch afhankelijk is van school.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ik help mee met het opzetten van culturele activiteiten in het dorp. Je kunt hierbij denken aan
exposities, educatie enz. Deze bijeenkomsten worden deels in de kerk, café het Witte Huis en het
dorpshuis gehouden.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja, zie vorige vraag.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ja, ik en m’n vrouw kwamen er wel eens voor een kop koffie of voor het kopen van groenten.
• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, we zijn op de hoogte van hun bezigheden. Ik vind het een goed idee, maar doordat er te
weinig reclame gemaakt word denk ik dat veel mensen niet van hun bestaan af weten.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Ja we zijn op de hoogte van Greet haar activiteiten op de zorgboerderij.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Op de fiets is het goed te doen. Maar lopend is de afstand toch iets te groot. Ik denk dat mensen
uit het dorp er daarom niet zo gauw heen gaan.
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Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij? Waarom
wel/waarom niet?
Ja we kwamen er wel eens voor een kop koffie. Fietsers zouden een uitermate geschikte
doelgroep zijn omdat er een druk fietspad aan hun zorgboerderij grenst. Ze zouden meer
reclame moeten maken voor de fietsers. Ze hebben normaal gesproken een bord bij de weg,
maar deze is nu weggehaald i.v.m. de harde wind.
Verder denk ik dat te weinig personeel omloopt. We hebben begrepen dat er maar2 begeleiders
zijn, een jonge jongen en Greet zelf. Dat beperkt natuurlijk in de mogelijkheden.

•

• Op wat voor manieren kan er dan gebruik worden gemaakt van de zorgboerderij?
Ik heb begrepen dat een hulpboer kunst maakt bij Novo (biedt dagbesteding aan verstandelijk
gehandicapten). Ze zouden die kunst bv. ook op de zorgboerderij ten toon kunnen stellen d.m.v.
exposities. Dit dan bv. 1x per maand of 1x per kwartaal te koop aanbieden.
• Kan de zorgboerderij ook wat voor u en anderen in de omgeving betekenen?
Ja ik denk van wel, een eindje verderop is een beeldentuin. Deze is volgens mij sinds kort
gesloten. Naar mijn mening zouden ze samen kunnen werken, door bv. enkele beelden bij Greet
in de tuin te zetten (theeschenkerij). Niet ter concurrentie, maar om elkaar te versterken.
Ook kunnen de cliënten van de zorgboerderij meer bij activiteiten van het dorp worden
betrokken, zo krijgen zij een band waardoor het contact tussen de dorpelingen versterkt wordt.
Er wordt binnenkort een kerstmarkt gehouden, het zou leuk zijn als Greet zich hier ook voor op
zou geven door een kraampje in het dorpshuis op te zetten. Daarnaast zou Greet zelf meer
reclame voor haar eigen kerstmarkt kunnen maken door folders neer te leggen bij VV Winsum,
Neuman garage, Café het Witte huis enz. Of door een flyer op het publicatiebord van Adorp te
plaatsen. Kortom er zijn allerlei ideeën.
• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
Ja we gebruiken internet en de telefoon.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
De huisarts is in Sauwerd, 2 km van Adorp.
De apotheek bevind zich in Winsum.
Verder wordt er thuiszorg aangeboden.
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Zolang je zelf mobiel bent is het geen bezwaar om ergens naar toe te rijden.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ik voel mezelf veilig waar ik woon.
WERK EN INKOMEN
• Wat voor werk/bezigheden doet u precies?
Ik ben gepensioneerd, vroeger werkte ik bij de IB-groep.
• In welke plaats werkt u?
Ik werkte in Groningen
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• Hoeveel kilometer is dat van uw woonplaats vandaan?
Ongeveer 13 á 14 km.
• Van wat voor vervoer maakt u gebruik om op uw werk te komen?
De auto
• Wat vindt u van de werkgelegenheid in de plattelandsomgeving?
De meeste mensen zijn toch op ede stad georiënteerd. Niemand in Adorp is werkloos.
Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
De vergrijzing trad op hier, nu zijn er toch wat mensen met kinderen bijgekomen. Er zijn veel
autochtone bewoners met bv. wel 4 generaties kinderen. Deze groeien dan ook in Adorp op.
Daarnaast zijn er in Adorp veel betaalbare huisjes met veel groen voor een lage prijs, erg
aantrekkelijk voor jonge starters die vanuit de stad Groningen komen.
Adorp heeft bovendien een openbare basisschool. Dat trekt ook veel kinderen van de omliggende
dorpen. De school in Adorp is zelfs groeiende, er is een nieuwe school gebouwd. Toch moeten er
nieuwe lokalen bij gebouwd worden, de kinderen worden nu in combinatiegroepen opgevangen in
de garage.
•

Interview Adorp 10
Algemeen
• Leeftijd: 71 Jaar
• Geslacht: Vrouw
En
• Leeftijd: 63 Jaar
• Geslacht: Vrouw
In onderzoek naar leefbaarheid worden vaak vragen gesteld over de volgende 5 onderwerpen (pijlers
Usus):
1: Huisvesting(wonen en woonomgeving) 1
2: Sociaal netwerk (sociaal klimaat) 2
3: Gezondheid 3
4: Veiligheid 4
5: Werk en inkomen 5
Wanneer u aan leefbaarheid denkt in uw dorp en omgeving, wat vindt u het belangrijkste
onderdeel en wat vindt u minder belangrijk?
Volgorde op nummers zetten, 1 = belangrijkst
- Huisvesting(wonen en woonomgeving)
- Sociaal netwerk (sociaal klimaat)
- Gezondheid
- Veiligheid
- Werk en inkomen

•
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HUISVESTING/LOCATIE
• Wat voor soort huis heeft u? (2e huis, starterwoning, seniorenwoning, oude huisjes enz.)
We wonen hier een eindje verderop, allebei in een vrijstaand huis. Karakteristieke oude huisjes.
• Hoe lang woont u hier?
Ik woon hier 41 jaar en zij 42 jaar. We kennen elkaar al heel lang.
• Waarom bent u hier gaan wonen?
Mijn man had hier altijd een boerderij en wij zijn hier gekomen omdat we Adorp mooi vonden
wonen. Ruim zicht over de weilanden.
• Wat verstaat u onder een leefbare omgeving?
De middenstand.
• In welke plaats haalt u uw boodschappen? Hoe ver is dat? Waarom daar?
Winsum/Bedum
Wat is er allemaal in uw omgeving? (openbaar vervoer, wat voor gebied [toeristisch of
recreatief], voorzieningen)
Er worden hier veel activiteiten in Adorp gehouden voor jong en oud. Sport o.a., maar daar hou
ik niet zo van. Wij zitten allebei op volksdansen, dat wordt in het dorpshuis gehouden.
Daarnaast heeft het tankstation ook allemaal producten te koop zoals suiker en karnemelk.
Dat is dus eigenlijk het centrale punt in het dorp.

•

Welke voorzieningen mist u nog in uw omgeving? (denk aan winkels, bank, culturele
gebouwen etc.)
Met name de winkels hier in het dorp of een kleine supermarkt.

•

Op wat voor manier maakt het dorpsbelang belangrijke (nieuws) feiten bekend ? Denk
daarbij aan dorpssite of dorpskrant/folder/nieuwsbrief
Het contactblad, daar staan allerlei belangrijke nieuwsfeiten in.
•

• Welke diensten biedt het dorp zoal aan? (denk daarbij aan dorpsklussendiensten enz.)
Veel activiteiten. Er is van alles te doen.
Martina: Maar als u aan dorpsklussendiensten denkt, waar denkt u dan aan?
Adorp was vroeger een zelfstandige gemeente. Sinds Adorp onder de gemeente Winsum valt, is
de boel wel hier wel verwaarloost. Een slecht punt is dus het onderhoud.
SOCIAAL NETWERK
• Doet u zelf iets in uw dorp/omgeving om de leefbaarheid van de omgeving te vergroten?
Ja we ondernemen leuke activiteiten die in het dorpshuis worden aangeboden.
• Voelt u zich betrokken bij de omgeving?
Ja we vinden gezelligheid allebei erg belangrijk, dat er gezamenlijk leuke dingen worden
ondernomen. Adorp is een dorp waarbij dit heerst.
• Weet u dat er een zorgboerderij bij u in de buurt is?
Ik ben wel eens op de open dag geweest. - Ik ben er nog nooit geweest en zou d’r niet heen gaan.
Waarom? Nou ik fiets niet zo graag dus dan ga ik er ook niet heen. Misschien zomers om een
ijsje te eten, dat deed ik nog wel eens .
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• Bent u op de hoogte van hun bezigheden? (Wat vindt u daarvan?)
Ja, hartstikke leuk, er is van alles te doen. Heel veel leuke activiteiten voor de jeugd.
• Hebt u contact met de zorgboerderij?
Nee niet echt, ben wel op de hoogte van hun activiteiten maar meer niet.
• Is de zorgboerderij voor u goed te bereiken?
Op de fiets wel. Maar lopen vinden wij van niet.
Denkt u dat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van de zorgboerderij?Waarom
wel/waarom niet?
Ja zomers zouden ze er meer uit kunnen halen met al die fietsers.

•

• Maakt u gebruik van internet, mobiele telefoon, etc.?
We hebben beide een vaste telefoonverbinding.
GEZONDHEID
• Welke zorg wordt in uw omgeving aangeboden?
Thuiszorg en de Helpende Hand Winsum (interessant! = een vrijwilligershulpdienst die gratis
overbruggende of aanvullende hulp verlenen aan de bewoners van de gemeente Winsum)
- Boodschappen
- Medicijnen halen
- Bibliotheekboeken ruilen
- Begeleiding en vervoer naar artsen, ziekenhuis
- Kleine klusjes
- Oppas en hulp bij dementerende
- Ondersteuning mantelzorg
- Bezoekwerk
- Wandelen etc.
http://www.lokaalloket.nl/winsum/aanbieder.php?id=76
• Wat vindt u van de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling?
Alles zit in Winsum.
VEILIGHEID
• Voelt u zich veilig in de straat of buurt waar u woont?
Ja hoor, ik heb de nieuwe buurtagent wel eens gezien. - Oja die heb ik nog nooit gezien, wist niet
eens dat die hier was. Dat stond in het contactblad immers.
• Wat wordt er bij u in de omgeving aan veiligheid gedaan?
Zie vorige vraag.
WERK EN INKOMEN
• Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat vergrijzing en ontgroening op het platteland
voorkomen?
Mensen gaan liever naar de voorzieningen toe.
Er is hier wel nieuwbouw gekomen. In het achterste gedeelte van het dorp, waar wij nu staan,
woont de oudere generatie. Maar meer naar voren zijn veel jonge gezinnen komen wonen. Ik
denk vanwege de basisschool, deze is erg vol.
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Wat is volgens u de "buffer/drempel" voor jongvolwassenen om zich op het platteland te
vestigen? Hoe zou een zorgboerderij hierop in kunnen spelen?
Er wordt binnenkort een caravan in Adorp geplaatst voor naschoolse opvang. Ik denk dat dit een
goede manier is om meer jonge gezinnen naar Adorp toe te trekken
•
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Samenvatting en conclusie omgeving
interviews Adorp
De verdeling van het aantal geïnterviewden is als volgt:
5 mannen en 5 vrouwen
De leeftijd van de ondervraagden varieert hierbij van 38 tot 91 jaar.
HUISVESTING
Woonsituatie:
• 5 alleenstaanden
• 5 samenwonenden (met partner en/of kinderen)
Tijdens de interviews hebben we de ondervraagden gevraagd hoe lang ze al in Adorp wonen, het
antwoord hierop verschilde van 2 tot 45 jaar.
De gedachtegang van waarom mensen in Adorp zijn komen wonen, komt vrij overeen. Men is vooral
naar Adorp verhuisd vanwege de landelijke omgeving, er heerst rust en ruimte. Adorp ligt nog geen
10 km. van het centrum van Groningen. Voor mensen die in Groningen werken is dit dan ook een
ideale plek om te wonen. Vrijstaande woningen zijn er bovendien een stuk goedkoper. De inwoners
van Adorp halen hun boodschappen in de volgende plaatsen: Sauwerd (5 km) (, Selwerd (4 km),
Winsum (7 km), Groningen-Paddepoel (7km)
Beschrijving omgeving;
Adorp is een karakteristiek dorpje, met veel oude huisjes en woonboerderijen.
Het dorp kenmerkt zich door een oud en een nieuw gedeelte. Binnen het oude gedeelte wonen veel
oudere mensen (de vergrijzende menigte). Het nieuwe gedeelte bevat veel jonge mensen die in
Adorp zijn komen wonen vanwege het bouwen van nieuwbouwwoningen. Woningen in Adorp zijn
namelijk aantrekkelijk voor starters, dit omdat de woningen in Groningen veel duurder zijn. Verder is
er een recreatiegebied in de buurt, het Reitdiep. Er zijn dan ook tal van fietspaadjes en fietsroutes
voor de fietsliefhebbers. Verder heeft Adorp nog wel een aantal voorzieningen namelijk: een kerk,
tankstation/garage (veel producten verkrijgbaar + pinautomaat pinkosten worden echter wel in
rekening gebracht), goedlopend dorpshuis, advocatenkantoor , plaatselijk café, christelijke en
openbare basisschool, muziekschool en tot slot de bibliobus. De vraag is alleen hoe lang deze nog zal
blijven bestaan en of het wel uit kan.
Adorp maakt gebruik van een zogenaamde dorpsbode, namelijk het contactblad, deze verschijnt in
samenwerking met de dorpen Sauwerd en Wetzinge ongeveer 10x per jaar.
Ook heeft Adorp 2 publicatieborden en een dorpssite, deze is alleen niet meer uptodate.
Qua het aanbieden van dorpsdiensten is er in Adorp een schoolbusje aanwezig die de kinderen van
het dorp vervoerd. Deze is afhankelijk van de schoolvereniging. Giften en donaties zijn hierbij een
belangrijk middel, de dorpsbewoners van Adorp weten heel goed dat de leefbaarheid van hun dorp
toch afhankelijk is van de school.
Er wordt binnenkort een caravan in Adorp geplaatst voor naschoolse opvang. Dit is een goede manier
om meer jonge gezinnen naar Adorp toe te trekken.
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Op de vraag “wat verstaat u onder een leefbare omgeving” kwamen de volgende antwoorden:
- De aanwezigheid van winkelvoorzieningen/kleinschalige bedrijvigheid.
- Het organiseren van activiteiten, d.m.v. het dorpshuis of buurtvereniging.
- Goed contact met de buren
- Omgeving die sfeer uitoefent om in te kunnen leven.
Naar aanleiding van de vraag “wat vindt u plezierig/minder plezierig in uw omgeving” had men de
volgende antwoorden:
Plezierig:
- De vrijheid en de ruimte hebben
- Een gezellig dorp
- De scholengemeenschap (christelijke & openbare school)
- Goed contact met de buren hebben
- Het Reitdiep gebied is een prachtig gebied met mooie fietspaden
- platteland is een beschermd gebied
- De gemoedelijke sfeer in het dorp
Minder plezierig:
- Een centraal ontmoetingspunt
- De slechte busverbinding
- Weinig voorzieningen
De geïnterviewden geven aan dat ze eigenlijk geen voorzieningen missen, maar dat ze een lokale
groenteboer of kruidenierswinkel wel op prijs zouden stellen. Dit omdat het handig is om voor een
kleinigheidje ergens terecht te kunnen. Daarnaast kan het kan fungeren als centraal
ontmoetingspunt, het maken van een sociaal praatje kan een band tussen de dorpelingen scheppen.
2 van de 10 ondervraagden geeft toe dat Adorp, sinds de fusering met de gemeente Winsum, is
verwaarloosd. Een slecht punt is dus het onderhoud.
Misschien kan de zorgboerderij hier op in spelen.
SOCIAAL NETWERK
Alle tien geïnterviewden zijn over het algemeen wel betrokken bij de omgeving, dit varieert van
betrokkenheid bij de omgeving tot het opzetten van culturele activiteiten in het dorp.
Er worden bv. exposities of educatieve bijeenkomsten georganiseerd in de kerk, café het Witte Huus
en dorpshuis Atharpe.
Vrijwel alle geïnterviewden weten dat er een zorgboerderij in de buurt is. 6 van de 10 is wel eens op
de zorgboerderij van Greet langs geweest en weet wat voor activiteiten er worden aangeboden.
Op de vraag “Kan de zorgboerderij ook wat voor de omgeving betekenen?”, kwamen verschillende
ideeën los. De mensen uit Adorp waren hoofdzakelijk met elkaar eens, dat er gebruik gemaakt kan
worden van het fietspad. Er komen veel mensen langs op de fiets, vooral ’s zomers. Je zou daarom
een theeschenkerij of iets in die trend kunnen organiseren.
Ook kunnen de cliënten van de zorgboerderij meer bij activiteiten van het dorp worden betrokken,
zo krijgen zij een band waardoor het contact tussen de dorpelingen versterkt wordt.
Daarnaast zou Greet zelf meer reclame voor haar eigen zorgboerderij kunnen maken door folders
neer te leggen bij VV Winsum, Neuman garage, Café het Witte huis enz. Of door een flyer op het
publicatiebord van Adorp te plaatsen. Het organiseren van open dagen bleek succesvol, het is
daarom erg leuk om vaker zulke dagen te houden.
De mensen die aan de Adorperweg wonen denken er heel anders over; Greet zou haar
openingstijden aan moeten passen. Ook zou ze gebruik kunnen maken van vrijwilligers, dan is ze niet
afhankelijk van vaste krachten. Een rustige opbouw is volgens hen daarom het verstandigste omdat
de zorgboerderij van Greet nog niet zo lang bestaat.
Het draait tegenwoordig allemaal om de portemonnee, men moet met elkaar kunnen concurreren.
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Het verkopen van producten kan daarom niet uit. Het is iets voor ernaast, ze kan zich daarom beter
bezighouden met het verzorgen van de beesten.
GEZONDHEID
Uit de verhalen van de geïnterviewden valt op te maken dat de zorg over het algemeen in Winsum (7
km) of Groningen (10 km) wordt aangeboden. Er bevinden zich een huisarts en apotheek in Winsum.
Daarnaast wordt er in Adorp gebruik gemaakt van de thuiszorg en de Helpende Hand. Dit is een
vrijwilligershulpdienst die gratis ( overbruggende of aanvullende) hulp aan de bewoners van de
gemeente Winsum biedt. Het volgende valt hier onder:
- Boodschappen
- Medicijnen halen
- Bibliotheekboeken ruilen
- Begeleiding en vervoer naar artsen, ziekenhuis
- Kleine klusjes
- Oppas en hulp bij dementerende
- Ondersteuning mantelzorg
- Bezoekwerk
- Wandelen etc.
VEILIGHEID
Eigenlijk alle geïnterviewden voelen zich veilig tot zeer veilig in Adorp.
Een aantal geeft aan dat er wel eens wordt gestolen. Bij de zorgboerderij zijn de ramen wel eens
ingegooid. Dat komt omdat de zorgboerderij zich bij de grote stad bevindt en aan een kaal weggetje
ligt. Het zou niet verkeerd zijn om hier lantaarnpalen te plaatsen, zodat er ‘s avonds meer verlichting
ontstaat. Dit komt de zorgboerderij ten goede, maar ook de fietsers die ’s avonds langs het
onverlichte weggetje moeten fietsen.
WERK EN INKOMEN
Omdat in Adorp een grote groep ouderen woont, kent Adorp over het algemeen veel VUTTERS die
een huisje hebben gekocht om hun oude dag in door te brengen. De helft van de ondervraagden is
gepensioneerd. De rest heeft werk in Groningen. Je ziet dat veel westerlingen in Adorp zijn komen
wonen.
4 van de 10 geïnterviewden is het er over eens dat er in Adorp vergrijzing optrad, er zijn nu toch weer
wat mensen met kinderen bijgekomen. Vrijwel alle ondervraagden zijn van mening dat mensen liever
naar de voorzieningen toe trekken. Toch is er wel nieuwbouw bij gekomen in Adorp. In het achterste
gedeelte van het dorp woont de oudere generatie nu. Meer naar voren zijn veel jonge gezinnen
komen wonen, zij willen dichtbij de omringende basisscholen wonen. Ook heeft Adorp veel
autochtone bewoners, deze zijn van generatie op generatie in het dorp opgegroeid. Bovendien heeft
Adorp naast een christelijke basisschool ook een openbare basisschool. Dat trekt veel kinderen van
de omliggende dorpen. De school in Adorp is zelfs groeiende, er is een nieuwe school gebouwd. Toch
moeten er nieuwe lokalen bij gebouwd worden, de kinderen worden nu in combinatiegroepen
opgevangen in de garage.
De caravan voor naschoolse opvang, die binnenkort in Adorp komt, is ook een goede manier om
meer jonge gezinnen naar Adorp toe te trekken.
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EINDCONCLUSIE
Adorp is een dorp waar over het algemeen een oudere populatie mensen woont. De gemiddelde
geïnterviewde mist eigenlijk geen voorzieningen, maar zou het wel op prijs stellen als er een lokale
buurtsuper in Adorp zou komen. Ook gaf een aantal ondervraagden aan de busverbinding slecht te
vinden. De bus gaat niet rechtstreeks meer richting het Centrale Station, maar via een omweg
waarbij je meerdere keren moet overstappen. Het is in Adorp heel gewoon dat de bus maar 1x in het
uur gaat, 2 van de 10 ondervraagden ergert zich hier aan.
Uit de antwoorden van de geïnterviewden blijkt dat men zich erg hecht aan de activiteiten die in het
dorpshuis worden aangeboden. Adorp is wat dat betreft een hechte gemeenschap, waarbij sfeer,
gezelligheid en gezamenlijk dingen ondernemen hoog in het gareel staan.
Men heeft veel voor elkaar over, zo komt dit ook tot z’n recht bij de zorgboerderij van Greet.
Buren vertellen dat ze Greet af en toe wel eens komen helpen en dat de hulpboeren hen op hun
beurt ook weer komen helpen.
Daarnaast zijn de dorpelingen zeer betrokken bij de zorgboerderij van Greet. 6 van de 10
ondervraagden is op de open dag van haar geweest en waarderen dit ook.
De geïnterviewden geven aan dat ze tevreden zijn over de geboden zorg. De meesten zijn mobiel en
hebben een auto. Daarnaast is Groningen niet zo ver weg, dus dat is dan ook een groot voordeel. De
minder mobiele mensen kunnen beroep doen op een lokale klussendienst, deze biedt gratis
begeleidende ondersteuning aan.
Veiligheid is ook iets waar de inwoners van Adorp zich erg aan hechten. Een ondervraagde denkt dat
dit komt doordat Adorp geen treinstation heeft. Dat trekt volgens deze persoon minder criminaliteit
aan.
In Adorp trad vergrijzing op, maar er trekken steeds meer jonge gezinnen richting het dorp.
Dit is hoofdzakelijk te danken aan de twee basisscholen die in het dorp gevestigd zijn.
De school is zelfs groeiende, iets wat natuurlijk bijdraagt aan een leefbare omgeving.
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Bijlage 5: Expertinterviews
Expertinterview 1: Jetse van der Meer
Algemeen/Trends
- Wat wordt verstaan onder een steunpuntfunctie?
Een plek waar mensen, met name senioren terecht kunnen met hun vragen op het gebied
van Wonen Welzijn en Zorg
-

Hoe richt je een steunpuntfunctie op en wat komt er allemaal bij kijken (omgeving/behoeften,
regels enz.)?
Eerst onderzoeken wat er is/mist in de omgeving.
Aansluiting zoeken bij een organisatie of activiteit waar mensen naar toekomen, bijvoorbeeld
dagopvang of bibliotheek etc.
Samenwerking met gemeente en welzijnsorganisatie is een voorwaarde.

-

Wat zijn redenen om gebruik te gaan maken van steunpuntfuncties?
Als de tuin te groot wordt, als een gehandicaptenvoorziening nodig is kortom als zelfstandig
wonen lastig wordt

-

Wat zijn redenen om steunpuntfuncties aan te bieden?
Senioren langer zelfstandig laten wonen. Leefbaarheid, steunpunt kan ook noaberhulp
coördineren.

-

Waar heeft u ervaring mee?
Steunstee in Tweede Exloërmond en Knooppunt in Nieuw Balinge. Beide zijn steunpunten in
samenwerking met gemeente, zorg en welzijn.

Financiële, maatschappelijke en wettelijke kaders
- Hoe kan een steunpunt financieel rendabel zijn?
Dat kan alleen als een gedeelte wordt ingevuld door vrijwilligers.
-

Hoe kan een steunpunt gefinancierd worden?
Door samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijnsinstellingen en de corporatie.

-

Welke wet- en regelgeving kunnen aan de orde komen bij het creëren van een
steunpuntfunctie?
WMO,privacywetgeving

-

Welke (lokale) maatschappelijke ontwikkelingen spelen in op steunpuntfuncties van
(woon)zorgboerderijen?
Geen ervaring met zorgboerderijen, naar mijn idee kan een (woon)zorgboerderij alleen als
steunpunt dienen als het een behoorlijk gebied met voldoende klanten kan bedienen.
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Expertinterview 2: Skewiel Trynwalden
Skewiel Trynwalden heeft ongeveer 600 cliënten als bewoner. Het is een multifunctioneel
dienstencentrum, waarbij veel producten op welzijnsgebied te koop zijn.
De cliënten blijven gewoon in hun eigen huis wonen. Het streven is hierbij dat iedereen in z’n eigen
huis sterft. Skewiel Trynwalden zorgt er met andere woorden voor dat ouderen niet verplicht naar
een verzorgings- of verpleeghuis toe hoeven. Skewiel Trynwalden verplicht ouderen niks, ze moeten
het zelf willen. Ouderen die niet mobiel meer zijn worden opgehaald voor activiteiten.
De wet WMO doet eerst beroep op mantelzorg, daarna worden professionals pas ingeschakeld. Alle
zorg is namelijk erg duur. Om bij Skwewiel Trynwalden te komen is eerst een indicatie nodig.
Vereenzaming is het grootste probleem op dit moment.
Skewiel Trynwalden bespaart d.m.v. hun formule zo’n 10 miljoen euro op de AWBZ. Den Haag neemt
dit echter graag in ontvangst, maar geeft “it Skewiel” hier niets voor terug. Ze kunnen het geld op dit
moment daarom erg goed gebruiken.
Door de formule kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en daardoor buitenshuis een
vorm van dagbesteding te beoefenen. Mensen die zich lekker voelen, doen ook minder vaak een
beroep op zorg.
Waarom doet niet iedereen het zo als `Skewiel Trynwalden´ het doet?
Dit komt door de bureaucratie. Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee.
De grondgedachte van “it Skewiel” is om wonen en zorg van elkaar te scheiden. De mensen voeren
hierbij regie op hun eigen leven, ze kiezen voor het doorlopen van een zogenaamd dagpad. Het
profiel van de client ziet er als volgt uit:
- 55 +
- Woonachtig in de regio Trynwalden
Dit is zo vanwege de regelingen waar de regio Trynwalden zich aan moet houden. Omdat it Skewiel
een eigen restaurant en café heeft, wil het ook problemen voorkomen. Anders zouden ze bv. een
horecavergunning moeten aanvragen en daar komt heel wat bij kijken.
It Skewiel wilde een dienstencentrum voor alleen de hele Trynwalden.
De manier van werken is gelukt d.m.v. het werven van de juiste mensen. De belangrijkste factor
hierbij is de mensen uit de regio. De gemeente was hierbij ook een uiterst behulpzaam, iets wat niet
altijd het geval is bij andere dorpen/steden.
De mensen die werken bij Skewiel Trynwalden moeten een bepaalde attitude hebben. Client bepaald
namelijk zelf wat hij wil en hoe een dagpad eruit ziet. It Skewiel werkt bovendien extramuraal; het
levert zorg aan huis. Bv. zware verpleegzorg om ouderen niet naar een verpleeghuis te hoeven
sturen. Mensen zijn beter af in eigen huis, dit komt het welbevinden ten goede. Mantelzorgers zijn
hierbij een belangrijke schakel. Veel vaste gezichten zijn belangrijk voor ouderen omdat ze zich
daaraan hechten.
Probleem is echter; Waar is de grens?
Familie geeft dat vaak aan. Soms kan het gewoon niet langer. Men denkt dat men van veel zorgen af
is door de oudere in een verpleeghuis te stoppen. It Skewiel is het hier niet mee eens, coacht
familieleden door de filosofie van “zo lang mogelijk eigen regie voeren” aan hen te vertellen.
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De thuiszorg was niet blij met de komst van Skwewiel Trynwalden. Ze kwamen in detachering. Er
ontstond vervolgens een ruzie tussen de thuiszorg en it Skewiel. Dit kwam door de verschillen in
CAO. Ruzie werd gesust. Na de oorlog werden ex-thuiszorg medewerkers in dienst genomen bij
Skewiel Trynwalden.
Skewiel biedt daarentegen ook 24-uurszorg aan. Meeste mensen die bij it Skewiel werken zijn parttimers. Er is ook een wagenpark aanwezig. Dit omdat sommige mensen soms 18x per etmaal hulp
nodig hebben. Bv. mensen met dementie. Overdag komen ze voor dagbesteding op Heemstrastate.
Skewiel Trynwalden clustert mensen niet in grote appartementen bij elkaar, zoals dat vaak het geval
is bij bejaarde, gehandicapten, asielzoekers enz.
Ouderen worden juist meer bij de samenleving betrokken. Dit doet ze door 55+ appartementen open
te stellen voor alle leeftijden, zodat starters ook in aanmerking komen voor een woning. Een
voorwaarde is alleen dat kopers binding met de Trynwalden hebben. Leefbaarheid wordt hierdoor
vergroot.
It Skewiel heeft verschillende diensten, dit zijn de volgende:
- Maaltijdservice
- Thuiszorg
- Restaurant
- Eigen vervoersdienst
- Kapster
- Ergotherapeut
- Fysiotherapeut
- Bloedprikken (vanuit Groningen)
- Zuigelingenspreekuur
- BSO (buitenschoolse op vang) (zelfstandige onderneming)
- Enz. enz.
Er zijn 4 vaste dorpsteams. Deze bevat allerlei (relevante) soorten beroepsgroepen, zelfs een
dominee. De dorpsteams leveren echter geen bemoeizorg. De vraag hiervoor komt vaak van familie,
dokter enz.
Speciaal hiervoor heeft Skewiel Trynwalden een nieuwe functie ontwikkeld, namelijk de “Omtinker”.
Dit is een regieassistent (gaat naast de desbetreffende persoon staan).
Als iemand beroep doet op hulpmiddelen, worden deze nog diezelfde middag geregeld en naar de
Heemstrastate gebracht.
Vrijwilligers zijn ook erg belangrijk voor Skewiel Trynwalden. Er heerst een overvloed aan vrijwilligers,
er is zelfs een wachtlijst. Dat komt door hun benadering, ze vragen wat iemand graag wil doen i.p.v.
zeggen wat ze moeten doen.
Activiteiten worden vraaggestuurd verzorgd. Vraag komt dan ook vaak binnen van een
activiteitenbegeleider. Ook is het mogelijk om 1 op 1 activiteiten aan huis te krijgen, bv. iemand die
graag samen met een vrijwilliger de krant wil lezen.
Activiteiten die zoal worden aangeboden:
- Wandelclub
- Rummicub
- Fotocursussen
- Bingo
- Zangkoor
- Kaarten
- Muziekkoor
- Enz. enz.
- Handwerkclub
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Expertinterview 3: Loes Lestestuiver
Loes lestestuiver heeft een facilitaire achtergrond, veel met ouderen gewerkt, opleiding (1999 - 2003
aan de Hanzehogeschool Groningen) magement wonen/zorg, gemeente wvg --> Corporaties -->
Geschikt maken van woningen voor gehandicapten vóór de bouw.
zie http://www.loeslestestuiver.nl/over.html voor meer info
Merkte dat bij subsidiering de aanvraag lang duurt omdat het een bureaucratisch proces is (hele
lappen tekst etc.). En soms na alle moeite alsnog een afwijzing.
Inmiddels heeft ze haar eigen bedrijf in advisering en koppelt projecten met subsidiegegevens.
Vooral omdat subsidies aanvragen veel kostbare tijd kost tijdens het opzetten van een project. Bij
een fonds is het heel erg belangrijk te kijken naar de criteria en ook vooral het uiteindelijke doel.
Tussen deze twee laatste zit een grijs gebied waardoor soms niet helemaal aan de criteria voldaan
wordt, maar het fonds toch gewerfd wordt.
Zij is dus actief in subsidiewerving, maar ook in projectplannen opstellen en hulp bieden bij het doel,
doelgroep, kosten en cohesie(samenhang). Een voorbeeld van een klein advies is bijvoorbeeld het
maken van origineel briefpapier. Dit doet ze bij zowel corporaties als kleinschalige ondernemers
(bijvoorbeeld een zorgboerderij).
Belangrijk vindt zij dat de visie van een project duidelijk op papier staat zodat ook andere mensen
zich kunnen inleven in het doel van het project of organisatie.
Loes heeft een format (template) voor projecten om een leidraad te bieden aan projecten en
organisatie. Dit bespaart hun vaak veel tijd en moeilijkheden.
Financien:
- Overheidssubsidies
- Europese
Moeten provinciaal aangevraagd worden.
- Landelijke
- Provinciale
- Plaatselijke
- Fondsen
- Voortgekomen uit organisaties
- Vanuit plaatselijke weldoeners (bijvoorbeeld uit 1700 - 1800)
Het is vaak oud renderend geld van mensen die een bepaald gedrag willen
stimuleren.
- Donateurs en plaatselijke zaken/bedrijven
Het doel van het geld moet duidelijk worden omschreven, maar dusdanig dat het te complex wordt
om aan de criteria te voldoen.
Een voorbeeld van een nauwgericht omschreven criteria: Kinderen van katholieke huize uit
Eindhoven.
Het prins Bernhardtfonds is een paraplu van heel veel kleine fondsen, vooral gericht op cultuur.
Om bijvoorbeeld plaatselijke vioolspelers te stimuleren of toneelverenigingen op te richten.
Het oranjefonds is voor de stimulans van sociale cohesie.
Bijvoorbeeld plekken oprichten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. (Bijvoorbeeld dorpshuizen
oprichten)
Als een zorgboerderij hiervoor in aanmerking wil komen moeten zij het zo presenteren dat het echt
gericht is op de omgeving.
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De provincie Groningen is een aandachtsgebied voor Europese subsidies. De provincie is in 4 delen
verdeeld. Ieder kwart heeft een eigen regioteam.
Ieder regioteam heeft mensen van de provincie, dorpsbelangen, plaatselijke ondernemers,
gemeenten. Vanuit zo'n gebied wordt een aanvraag ingediend worden.
De subsidies kunnen in een pril stadium worden ingediend, zodat de plannen nog beter kunnen
aanpassen.
Een criterium dat heel belangrijk/lastig is dat deze cofinancieringen zijn van verschillende overheden
(Europese, provinciale en plaatselijke).
Vooral de gemeentelijke bijdrage kan nog wel een probleem zijn omdat de initiatiefnemer het vaak
lastig vind om met de gemeente samen te werken.
Of de gemeente heeft andere prioriteiten waardoor het er niet van komt.
De provincie Groningen heeft met heel veel gemeenten afgesproken de komende 5 jaar ieder jaar
geld (iets van 40.000 euro) te reserveren voor LEADERprojecten, zodat de gemeente niet in
bijvoorbeeld februari (al) kan zeggen: "sorry, het geld is op". Zodat de gemeente niet in allerlei potjes
moet kijken of het geld er is.
Dat is een voorwaarde, het moet wel van belang zijn voor de plaatselijke gemeente.
Lastig bij een project: Voor subsidie moet een complete begroting zijn gemaakt. Maar vaak is dat
dicht bij de uitvoering, terwijl de aanvraag 4 maand vantevoren ingediend moet worden.
Soms kan het over stelposten gaan (globale inschatting. Advies: Zo vroeg mogelijk in het proces de
bedragen inschatten.
Goed opletten welke stukken (statuten, jaarrekeningen, plannen) meegestuurd moeten worden en
deze dan ook op orde hebben. Belangrijk voor subsidie: aanknopingspunten vinden met de
omgeving. Ook is er veel belang bij deling, als onderdelen (bijvoorbeeld een exploiteerbare ruimte)
gedeeld worden met andere projecten.
Advies: maak gebruik van de specialisten van KvK, LTO
Voor fondsen bestaat het fondsenboek, hier kan gekeken worden voor fondsen.
Subsidies zijn te vinden op provinciale sites.
Loes heeft beschikking tot een betaalde service om ook actuele subsidies te kunnen raadplegen of te
koppelen aan projecten.
Belangrijk om te kijken naar de geest van het fonds. Dus het beeld, de visie, waaruit het fonds
opgesteld is: Vanuit welke hoek dit fonds ontstaan is.
Heel belangrijk: het effect van het project relateren aan de visie van een subsidie.
Stichting HUIS heeft als doelstelling dak- en thuislozen onderdak te bieden op maat, gebaseerd op
hun achtergrond.
Het heeft vlakbij een opvangcentrum een wasserette gestart voor een door daklozen bezocht en
gewassen.
De stichting vormt een beeld van individu en daarmee ook een beeld van hoe het met de
dakloosheid gesteld is.
Ook geeft het onderdak aan mensen die pardoes op straat staan zonder structurele ontsporing.
Stichting kamers met kansen doet mee aan dezelfe branche als stichting HUIS.
Hierdoor wordt uitval voorkomen met als doel dat mensen hun hoofd bij bijvoorbeeld studeren
kunnen houden ondanks de situatie.
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Maatschappelijk/duurzaam ondernemen is zeer in trek.
Idee: de digitale kloof dichten.
Kopieer eerst ideeen van anderen en probeer niet eerst zelf het wiel uit te vinden.
Er kwamen geen specifieke subsidies onder de aandacht toepasbaar op het project. Wel stuurt Loes
nog het format op dat ze gebruikt. Hiervoor gebruikt ze Jacqueline haar emailadres.
Format plan van aanpak
Titel
1. Inleiding
Aanleiding, achtergrond, wat is het probleem en waarom toelichting opbouw
van het pva
2. Doel
Beoogde resultaten: zo concreet mogelijk weergeven wat er klaar is als het klaar is / welk
effect je wilt bereiken
Doelgroep
Randvoorwaarden om het project te laten slagen: tijd, geld, mensen, middelen, commitment
/ principeafspraken / wettelijke procedures
Betrokken partijen: intern en extern, rol- en taakverdeling
3. Besluitvorming: wie moet wat wanneer accorderen
4. Projectaanpak: korte weergave van hoe wil je het doel bereiken, hoe je aan de
randvoorwaarden voldoet, hoe het projectteam is samengesteld, wie waar verantwoordelijk
voor is, óf en hoe je wilt monitoren / bewaken of het project op koers ligt, evaluatie
5. Projectplanning: zo concreet mogelijk beschrijven welke activiteiten wanneer gebeuren en
hoeveel tijd dat neemt, wie wat wanneer doet
6. Begroting en financiering
7. Communicatie: wie moet wat wanneer weten en langs welke weg
Loes Lestestuiver Projectbegeleiding & Subsidieverwerving
H.A. Kooijkerplein 59713 GT Groningen
Tel. 050 -5891770 / 06 - 41737065
www.loeslestestuiver.nl
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Expertinterview 4: Fits van Kordelaar
Interview:
Frits van Kordelaar is directeur van Stichting Welzijn het “Olde ambt”.
Hij houdt zich o.a. bezig de volgende werkrichtingen:
- Maatschappelijk werk
- Kinderopvang Oost-Groningen
- Welzijn “Olde ambt”
Frits is de uitvinder van het Steunstee model: steunpunten in wijken en kernen, om de voorzieningen
zo dicht mogelijk bij de mensen te vestigen. Denk hierbij aan dagbesteding, pluktuinen,
klussendiensten aan huis, kaarsenmakerij enz. Er zijn momenteel 22 Steunstees in Oost-Groningen
Algemeen/Trends
Wat wordt verstaan onder een steunpuntfunctie?
Kleinschalige voorzieningen in een dorp of wijk, waar in het kader van de haal en brengfunctie,
mensen zoveel mogelijk voorzieningen kunnen bereiken of zoveel mogelijk voorzieningen (in de
steunstee) neer kunnen leggen om daar ook de nodige hulpverlening aan te kunnen bieden.
Welke soorten steunpunten en -functies zijn er al?
We werken via het Steunsteemodel, dat betekend dat er in Winschoten 4 Steunstees (er komen nog
2 bij) zijn en de rest van dorpen in Oost Groningen 18 steunstees (het werkgebied het Olde ambt)
zijn. Je ziet buiten het Olde Amt gebied ook Steunstees, in Delfzijl, in Mentelwolde, Vlagtwedde). Dat
komt doordat het model dat we ontwikkeld hebben, het CMO, gekopieerd is door andere delen in
Groningen.
Wat zijn woon, welzijn en zorgfuncties?
Kunt u de drie functies uitleggen en bij elk van dezen een voorbeeld van een steunpuntfunctie
noemen?
Vanuit de eigen organisatie proberen we zoveel mogelijk al onze diensten en producten, via die
steunpunten uit te zetten. En dan praat je over maatschappelijk werk en over de hele brede
welzijnsactiviteiten. Dus van jongerenwerk tot en met ouderenwerk.
Omgevingsanalyse
Wat wordt er onder een leefbare omgeving verstaan?
Wat is leefbaarheid volgens u?
Leefbaarheid is dat mensen in hun eigen omgeving zo optimaal mogelijk kunnen genieten van werk,
wonen en welzijn.
En hoe vertaalt dit zich naar de praktijk?
- Als er onderdelen ontbreken, kunnen mensen minder plezier van hun omgeving hebben. Gevolg:
1: Mensen kunnen gaan protesteren
2: Mensen trekken weg
- Zelf gaan verenigen om leefbaarheid tot stand te houden (particulieren)
Kunt u iets meer vertellen over de wensen en behoeften van het platteland?
Niveau 1) Er zijn twee belangrijke punten:
1: Afstand
2: Voorzieningen
Ze hebben met elkaar te maken. Naarmate je ouder wordt, word het probleem groter.
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Niveau 2) Omdat je geen onderwijs/werk hebt, willen jongeren niet meer in hun eigen omgeving
blijven. Er ontstaat dubbele vergrijzing.
Niveau 3) Overheid en regelgeving is gericht op stedelijke gebieden. Niet op dorpjes/platteland
waardoor de problemen verder toenemen. In Oost-Groningen is niet genoeg werk. Ontgroening
wordt hierdoor gestimuleerd. Het bijstandniveau moet daarom verhoogd worden.
Hoe zit het met de bereikbaarheid, termen reikwijdte en drempelwaarde?
Reikwijdte: STAGG-model: straal van 200 á 300 km. Coördinatiepunt op basis van 9000 inwoners.
Drempelwaarde: op basis van de 4 ‘O’’s:
- Ontwikkeling
- Ontplooiing
- Ontspanning.
- Ondersteuning

•
•
•
•

Financiële, maatschappelijke en wettelijke kaders
Hoe kan een steunpunt financieel rendabel zijn?
Wanneer is een steunpunt financieel rendabel?
Dit is eigenlijk de slechtste vraag en eigenlijk toch een goede vraag.
1: Je gaat eerst uit van wat je wilt. Vervolgens bekijken hoe je het wilt gaan betalen. Dan pas starten.
2: Subsidies aanvragen (pilots, ministeries)
3: Structureel geld ontvangen door:
Aanbieden stevig product
Coalitiepartners vinden
Woningcorporaties
Gemeente
4: Commerciële activiteiten
5: Gebruik maken van bestaande voorzieningen: dorpshuis bv.
Welke wet- en regelgeving komen hierbij aan de orde?
De wet WMO. Staat voor wet maatschappelijke ondersteuning, Hierbij wordt gezorgd dat mensen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit is echt een ramp, goed lopende woon- zorg- en
welzijnfuncties zijn uiteengetrokken. Het was altijd een hecht verband.
Oplossing:
Mobiele keuken, op grond van HACCP –normen, uitserveren in Steunstees. Bv. door steunsteerestauranten op te richten. Op de bovenverdieping worden dan cursussen aangeboden, bv. door de
rabobank (internetbankieren). ICT kun je bv. gebruiken bij zorg, of IT-atelier om ouderen leren een
computer te gebruiken.
- Fondsen en donateurs zijn ook een afhankelijke bron van inkomsten, bv. SNS-bank, Rabobank enz.
- Disinoisfra, ook een belangrijke Europese subsidie
Welke maatschappelijk ontwikkelingen (trends) voorspelt u betreffende de wet WMO?
1) Vermedicijning problematiek: leefbaarheid wordt ontrafeld in probleemstellingen, en
probleemstellingen worden medisch gemaakt.
- Voorbeeld Marokkanen: brij van ellende.
- Vercommercialisering van de samenleving. Vrijwilligers zullen nooit vanuit
Elk voordeel heeft z’n nadeel, heel macro beredeneerd.
Krimp= daling leefbaarheid plattelandssituatie
Overbevolking= situatie in de stad
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Als je nou 300 km naar het noorden gaat, of 300 km naar het zuiden, je kunt uiteindelijk gebruik
maken van het elkaar. Bv. het stadsleven en andersom.
Departement denken: op grond van eigen referentiekader.
Welke (lokale) maatschappelijke ontwikkelingen spelen in op steunpuntfuncties van
(woon)zorgboerderijen?
1) Daar waar geld is vallen brokken. Er heerst momenteel een overgroei van zorgboerderijen, enge
beweging (er zitten rare mensen achter). Ze stichten een zorgboerderij niet om idealistische redenen
maar uit financiële principes. Ze willen zo snel mogelijk rijk worden. Ouders hebben vaak een heel
andere insteek, omdat ze het beste voor hun kind willen.
2) Er zal net zo worden opgetreden als binnen het kader van de dagopvang. Kwaliteitskeurmerken
komen hierbij dan aan de orde, bij het waarborgen van zorg betreffende een zorgboerderij. Wat zou
een kwaliteitsmerk moeten inhouden? Markt rómt zichzelf dan af, zorgvoorzieningen moeten zich
dan bewijzen om een keurmerk te krijgen.
3) Toeristen, dat hier komt wordt steeds groter. Hulpverleners met een zorgboerderij moeten met
zijn allen de stad leegplukken, door de zorgboerderij te combineren met toerisme/recreatie.
4) Gemeenten raken overspannen, er zullen minder voorzieningen ontstaan/worden aangeboden.

Expertinterview 5: Harm de Groot
Gesprek Woonconcept in Meppel
De reikwijdte van een steunpuntfunctie zou (fysiek) niet verder moeten zijn dan ongeveer 1,5 km (of
een telefoontje) als uitgegaan wordt van een soort noaberschap/dorpsontmoetingsplaats.
Wat mensen nodig hebben is kennis en kans tot ontmoeting (van anderen), dit door de vergrijzing.
Dit zorgt voor het voorkomen van een isolement (en vergrijzing?!). Ook kan geholpen worden met
het afhandelen van bureaucratische handelingen.
Opmerkelijk is dat wanneer een nieuwe zorgboerderij geopend wordt, de mensen in de omgeving
niet direct allemaal gelukkig zijn met de gedachtegang. Achteraf blijkt vaak "als de kat uit de boom
gekeken is" dat men zeer trots is op deze speciale zorgvoorziening. Het schijnt dat de kwaliteit van de
eigen woonvoorziening makkelijk een andere mening teweeg brengt over de nieuwe zorgboerderijen
die opgebouwd worden dan de gemiddelde Dit is uiteraard een opvatting.
Ideaal is als iedereen weer G.I.D.S. is. Dat wil zeggen; Gewoon In De Samenleving. Dat het meest
maximale voor iedereen binnen handbereik ligt.
De organisatie van een zogeheten noaberschap zou zeer centraal bereikbaar moeten zijn, maar hoeft
niet per se fysiek op een enkel punt te liggen.
Er wordt door Woonconcept uitgegaan van woonservicezones, hierbinnen kan de organisatie
makkelijk bepalen welke voorziening/service/zorg waar nodig is of ontbreekt.
Voor een steunpuntfunctie zou een ruimte ongeveer 100 euro moeten opleveren per vierkante
meter. Subsidie zou het gat moeten vullen wat een buurtorganisatie niet kan betalen. Het realiseren
van zo'n plaats kost organisatie en plan. Weer kan worden uitgegaan van een ideaal; een actieve
lokale burgerorganisatie die het steunpunt overeind houdt. Hierover zouden de "noabers" intensief
moeten overleggen.
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Dit ideaal is gebaseerd op het feit dat er een beetje geschoolde organisatie nodig is om een ruimte
effectief te exploiteren om het financieel haalbaar/aantrekkelijk te maken.
Er moet uiteraard worden geregeld dat er geen complicaties komen tussen de zorgvragers en de
gebruikers van de steunpuntfunctie. Hiervoor is begrip nodig bij de gebruikers om te begrijpen hoe
het is op een zorgboerderij.
Slot: Stokpaardje
Ontvangen:
Beleidsvisie 2006-2011 Woonconcept uitgebreid + samenvatting
Ook morgen nog... uit het Milieubeleidsplan Woonconcept 2007-2012
Van vlucht naar trek (woonwijk krakeel)

Expertinterview 6: d’Olde Witte Schoule
Aantekeningen “Bijeenkomst zorgcentrum D’olle witte schoule”
Richard 17-11-2008
D’olle witte schoule” was van oudsher een restaurant/bowlingcentrum waar diverse activiteiten aan
de inwoners van Vriescheloo werd aangeboden.
Een groep ouders kwam op het idee om een eigen zorgcentrum op te richten voor hun eigen
kinderen met een verstandelijke beperking. Ze wilden graag een zorgcentrum (met aangebouwd
dagcentrum + woningen) oprichten buiten zorgverleningsinstanties en woningcorporaties om.
Felemansdroom was hierbij het eerste initiatief.
Waarom wilden de ouders niet met de zorgverleningsinstanties en woningcorporaties
samenwerken?
De ouders achter zorgcentrum D’olle witte schoule” wilden het beste voor hun kind.
Omdat de meeste gehandicapten (vanaf 18 jaar) een wajong uitkering hebben, hebben zij het dus
niet breed. Doordat ze van hun uitkering de huur moesten betalen bleef er al gauw niets over. De
woning werd verder uitgekleed ondanks de huursubsidie die zij kregen.
Daarnaast moesten ze voor de zorg hun hele PGB inleveren. Maar wat kregen ze terug voor hun
geld? Uiteindelijk niet veel… Ouders wilden de huur in de hand houden + geld van hun kinderen
besparen. Vanaf 18 jaar krijgen gehandicapten een gedeeltelijke wajong uitkering, en vanaf 23 jaar
een volledige. Er is daarom een fonds opgericht als stichting, om het gat te dichten. Dit komt vanuit
de PGB gelden.
CIZ bepaald hoeveel zorg iemand krijgt  zorgzwaartepakketten. Zorgkantoor hangt daar bedragen
aanvast. Je mag wisselen van zorgzwaartepakket. Mensen kopen zich namelijk in voor een zorgvraag.
Het zorgkantoor betaald de bedragen uiteindelijk uit aan de bewindvoerder. Aan het eind van het
jaar moeten de bewindvoerders verantwoording afleggen waar dat geld uiteindelijk is gebleven, het
mag alleen aan zorg worden uitbesteed.
De stichting valt onder de vennootschapsbelasting. Deze wordt uiteindelijk weer gecontroleerd door
de belastingdienst. Deze bekijkt of alles allemaal goed is uitgegeven/gebruikt m.b.t. de belasting.
Het was moeilijk om een lening te krijgen. Veel banken haakten op het laatste moment af.
Uiteindelijk zag de ABN-amro het wel zitten. Er is veel zelf betaald. Er is hierbij rekening gehouden
met de uitbesteding van werkzaamheden; veel werk is door verschillende disciplines verricht.
Hierdoor is ca. een miljoen euro bespaard. Ook is er geld van donateurs en fondsen in gestopt.
Alleen hadden ze het dus nooit aan gekund.
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D’olle witte schoule” biedt 24-uurszorg aan hun bewoners. Het personeel is gekwalificeerd.
Verder zijn er 24 appartementen voorzien van alle lux en gemakken. Iedereen heeft een immens
uitzicht over de weilanden. De leeftijdscategorie van de gehandicapten varieert van 18 tot 52 jaar. In
het zorgcentrum zijn de volgende aanwezig:
- Chauffeurs (er zijn 2 busjes met ieders hun eigen vaste chauffeur)
- Logopediste (groepslogopedie, ook voor school en de omgeving)
- Schilder (voor creatieve beeldvorming)
- Fysiotherapeut
- Schoonmaakster
- Begeleiders
- Kok
- Huisartsen
- Bestuursleden
D’olle witte schoule” maakt reclame door te adverteren in publieke regiokranten en door diverse
open dagen en markten te organiseren. Vb. de kerstmarkt.
Als stichting betaald men zelf de hulpmiddelen. Het duurt anders veel te lang voor de aanvragen
bij de gemeente rond zijn. Daarnaast gaat de gemeente voor het goedkoopste, dus vragen het
zelf niet eens meer aan.
De ouders van het zorgcentrum zitten nu in het bestuur. Er is een hoofd wonen, hoofd
dagbesteding en een algemeen hoofd die de hoofden weer aanstuurt. De eerste drie jaar is er
specifiek niet gekozen voor een algemeen hoofd. Dit om de volgende 2 redenen:
1: Financieel
2: Organisatie vormgeven (visie)
- Verzorgen
- Recreatief
- Schoonmaak
Verder is er op het zorgcentrum een wakende wacht. Voorheen is er ook gebruik gemaakt van
slaapwachten maar dat beviel niet goed.
Hoe wordt de omgeving bij het zorgcentrum betrokken?
Voorheen was er een plan om cliënten meer bij de omgeving te betrekken d.m.v. een konditorij.
Later is dit plan ingetrokken. Probleem: de commerciële markt moet op feestdagen en
weekenden werken. Dat is natuurlijk niet leuk voor de cliënten.
Wat is er allemaal in het zorgcomplex te vinden?
- Eigen grote keuken waarbij gezonde
maaltijd centraal staat
- Bestuurskamer
- Fitnessruimte
- Dorpspleintje
- Eigen café
- Atelier (schilder/handenarbeidruimte)
- Kaarsenmakerij
- Winkeltje
- Wooncomplex

-

Bowlingbaan
Snoezelruimte
Spreekkamers voor
huisarts/fysio/logopediste
Schoonmaakhokken (wasmachines
e.d.)
Groot parkeerterrein
Tuin om zomers te zitten
(nog in aanmaak: een eigen moestuin)
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Expertinterview 7: Stichting Zorgboerderij De Mare
Gesprek met Magreet Houwing.
De woonboerderij is in 1999 gestart. Ze hebben geld ontvangen uit het Wilhelmiafonds en
Rabobankfonds voor de verbouwing van de boerderij tot zorgboerderij.
Margreet heeft als opleiding de PABO gedaan en haar man Arend is boer. Beiden hebben ze ervaring
met het werken met verstandelijke gehandicapten
Zorgvragers:
In totaal zijn er 13 zorgvragers waarvan er dagelijks ca 9 aanwezig zijn en waarvan er 2 doordeweeks
wonen op de boerderij. De leeftijd verschilt van 17-63 jaar.
Er zijn verschillende doelgroepen op de boerderij: verstandelijke beperking, burnout en psychische
aandoening. Ze hebben contacten met het Voortgezet Speciaal Onderwijs en bieden stageplekken
aan deze leerlingen aan.
Werkzaamheden:
Vanuit Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt er werk geleverd aan de zorgvragers.
Daarnaast hebben ze een winkel met oa verkoop van vlees en eieren (2x in de week open),
schilderen en verzorging van de dieren. Ook doen ze klussen (tuinonderhoud, honden uitlaten) bij de
buren of mensen in het dorp.
Ze hebben een vast ritme: verzorging van de dieren, pauze en tussendoor is er tijd voor anderen
dingen. Er is geen vast programma wat iedereen moet doen.
Paardrijden is ook mogelijk op de boerderij. Ze willen zich aan sluiten bij De Brug (vereniging voor
sporten). Zodat ook andere zorgvragers er in de omgeving gebruik van kan maken.
Financiën:
Ze komen financieel rond.
- PGB (wordt logeren ook uit betaald)
- AWBZ vergoedingen
- Stagefonds voor oa SPW/SPH stagiaires
- Vergoeding van Van Boeijen
De boer/boerin zijn in dienst van de stichting. De stichting betaald huur voor de boerderij en het loon
van de werknemers.
De contacten tussen zorginstelling en zorgboerderijen werkt niet. Ze willen wel mensen plaatsen,
maar willen er niet (genoeg) voor betalen, waardoor het niet uit kan.
Werknemers:
10 werknemers: - 4 werknemers
- 1 stagiare
- aantal vrijwilligers
De dochter die de opleiding Verzorging al heeft afgrond en nu de opleiding SPW doet gaat later de
zorgboerderij overnemen. En is nu al betrokken met de begeleiding van de inwonende zorgboeren.
Door om de beurt met iemand anders vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur de zorgboeren te begeleiden bij
oa het eten koken en ’s nachts kunnen ze haar ook bereiken voor vragen/hulp.
Ze hebben stageplekken voor SPH/SPW, daarvoor is nu er het stagefonds
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Omgeving/voorzieningen:
In de zomer is Westervelde (ca 180 inwoners) een toeristisch fiets gebied en grenst aan een
natuurgebied. In de winter is er weinig tot niets te doen. In het begin was er wat weerstand, maar de
omgeving is nu positief.
Aanwezig in Westervelde:
- Openbare basisschool
- Belangenvereniging
- IJsvereniging
- Vrouwenvereniging
- Kaartclub (Norgerhout, restaurant)
- Leesclub
Op 2 km afstand is/zijn er:
- Winkels
- Overdekt zwembad
- Sporthal
- Kerk
- Restaurant
- Druk verenigingsleven waaronder een voetbalclub
Op dit moment zit er nog een agrarische bestemming op de woning. In 2012 komt er een
bestemmingplan wijziging. Ze kunnen dan besluiten om een woning/schuur bij te bouwen.
Woningen in de omgeving zijn erg duur. Jonge mensen/gezinnen kunnen dit niet betalen, dat is een
van de redenen dat de vergrijzing toeneemt.
Eigen ideeën en mogelijke activiteiten/voorzieningen:
Zelf zijn ze onbekend met steunpuntfuncties, daarnaast hebben ze wel ideeen voor
activiteiten/voorzieningen.
-

Logeren vervangen tot wonen
Ruimte/schuur bouwen voor woning en binnenbak
Boerderij ombouwen tot appartementen
Creatieve therapie
Internetcafe voor ouderen opzetten
Omdat er geen dorpshuis is, zouden sommige activiteiten die nu op school worden gedaan,
eventueel ook op de zorgboerderij gedaan kunnen worden
Crisisopvang voor jongeren
Chronisch zieken
Reminisensie
Kas met zwembad
Kerststukjes maken en eventueel verkopen

Jaarlijks hebben ze een opendag. Ze geven hier bekendheid aan door het te publiceren in
school/dorpskrant.
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Expertinterview 8: Woonboerderij Anderen (en landschapsonderhoud)
Gesprek met Trijn Pranger (teamleidster)
De woonboerderij is sinds afgelopen mei gestart.
Het gebouw is via woonconcepts door Vanboeijen gehuurd.
In totaal 17 zorgvragers waar van er 9 op de boerderij wonen (appartementcomplex) (max 9
appartementen)
Leeftijd verschilt van 21 t/m 60 jaar
Verschillende doelgroepen: autisten, spasme, psychiatrische achtergronden, van licht tot zwaar
verstandelijk gehandicapt.
Werkzaamheden:
Vanuit het staatsbosbeheer wordt er werk geleverd aan de zorgvragers.
- paden aanleggen en onderhouden
- bomen kappen, kloven
- schoffelen, harken, opruimen
Ook doen ze klussen bij de buren of mensen in het dorp
Naast de zorgvragers is er op het erf het gebouw van staatsbosbeheer landschapsonderhoud). Deze
zijn hier gaan werken vanaf afgelopen januari.
Financiën:
- uitkeringen
- AWBZ vergoedingen
- Zorgvragers krijgen per maand zakgeld (symbolisch)
- Krijgen kleding en materialen van staatsbosbeheer
Financieel kunnen ze het net niet rond krijgen.
Werknemers:
10 werknemers: - 3 gastvrouwen (maken schoon en koken)
- 3 assistent begeleiders
- 3 begeleiders
- 1 teamleidster (Trijn)
Omgeving/voorzieningen:
In de zomer is Anderen een toeristisch fiets gebied. In de winter weinig tot niets te doen.
Aanwezig:
- Hotels / restaurant
- Manege
- Winkelwagen aan de deur
- Ijsbaan
- Dorpskrant
- Dorpshuis
- Dorpsbelang
- Huisarts
Kerk en scholen zijn in Eext en Rolde
In Rolde (4 km) is de ‘Wegwiezer’ opgezet. Dit is een bureau die op de hoogte is van de mensen die
zorg nodig hebben. Het is een initiatief van de gemeente. Mensen kunnen er met hun zorgvragen
heen.
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Introductie/bijeenkomsten:
Vanuit de woonboerderij zijn er regelmatig bijeenkomsten voor vragen en voorlichting in het
dorpshuis. Ze hebben in begin een PowerPoint gegeven over de plannen.
De omgeving staat er voor open en vinden het een goed initiatief.
Eigen ideeën en mogelijke activiteiten/voorzieningen:
- Educatieruimte
- Thee/koffie drinken voor mensen van buitenaf
- Kippen nemen en eieren aan de weg verkopen
- Winkeltje beginnen
- Ambulant iets gaan doen, meer voor de omgeving gaan betekenen.
- Nieuwjaarsborrel op de boerderij houden (voor de omgeving)
Op de woonboerderij wordt gekeken vanuit de zorgvragers. De taken/werk moeten vooral leuk en
niet te belastend zijn. Voor de bovenstaande activiteiten en voorzieningen hebben ze geen geschikte
zorgvragers en niet genoeg begeleiders voor.
Ook hebben ze het nu allemaal druk genoeg met hun werkzaamheden.

Expertinterview 9: Sylvia van der Laan, stichting Droomkinderen
Achtergrond:
Stichting Droomkinderen is 31 mei 2007 opgericht met als doel jongeren en jongvolwassenen met
autisme en aanverwante stoornissen te begeleiden en ondersteunen.
Silvia van der Laan heeft dit in haar eentje opgezet. Ze werkt al haar hele leven in de geestelijke
gezondheidszorg en wilde graag wat anders doen en wat voor deze bijzondere doelgroep betekenen.
Dit jaar heeft stichting droomkinderen een publieksprijs gewonnen.
Op het erf staan 2 boerderijen waar gewoond en gewerkt wordt.
Er zijn momenteel 7 cliënten die hier wonen en werken.
De leeftijden verschillen van 20 tot en met 43 jaar.
Op hun site zeggen ze het volgende;
‘Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van onze doelen.
De medewerkers zijn ervaren in het werken met autistische mensen en zijn vakkundig.
Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel.
De medewerkers bejegenen de clienten respectvol en met genegenheid.
Onze doelstelling is dat zij zich thuis voelen.’
Activiteiten:
- bomen snoeien
- bladeren vegen
- corvee
- knutselen
- klussen in de bossen
- fietsen/sporten
- leuke uitstapjes
(cliënt mag zelf bepalen wat hij wil)
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Omgeving:
De stichting is druk bezig met integreren in de samenleving.
Een aantal cliënten gaan waarschijnlijk werken in de welkoop en in een hotel in de buurt. Dit loopt
nog. Ook heeft een van de cliënten een erkend certificaat boom snoeien.
Bourtange is een vestigingsstadje waar veel toerisme is en waar veel dingen worden georganiseerd.
Je kan spreken van een leefbare omgeving. Er is een snoepwinkeltje, toeristenwinkeltje, een kroeg en
een restaurant.
De omgeving reageert heel leuk op de stichting. Ze vinden het een leuk initiatief. Ook is het er op het
erf een minicamping waar mensen in de zomer komen kamperen.
Begeleiding:
Binnen stichting droomkinderen zijn aanwezig:
- activiteitenbegeleiders
- GZ- psycholoog
- Psycholoog assistent
- Stagiaire
- 3 pedagogisch medewerkers
Financieel:
De financiën waren in het begin moeilijk. Iemand heeft Silvia de kans gegeven om geld voor te
schieten.
De financiering is mogelijk met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de AWBZ.
Met een PGB kan de cliënt zelf de zorg inkopen bij de Stichting Droomkinderen.
Naast het PGB-budget wordt een eigen bijdrage voor extra zorg gevraagd.
Door de prijzen die de stichiting heeft gewonnen is het financieel ook beter geworden en zijn er zelfs
nog 3 aanbiedingen binnen gekomen.

Expertinterview 10: Bas de Wit, Lekker Leven
Waaraan moet een dienstverlener (in grote lijnen) aan voldoen om werk te kunnen verrichten voor
LekkerLeven?
Wij maken een onderscheid tussen de inzet van particulieren en bedrijven of leveranciers. De
particulieren zetten we in voor de diensten waarbij geen echte vakkennis nodig is. Je moet dan
denken aan huishoudelijk werk, simpel tuinonderhoud het doen van boodschappen etc. Voor deze
particulieren geld dat werkervaring, enthousiasme en de beschikbare tijd erg belangrijk zijn. Met elke
particulier voeren we een sollicitatiegesprek om zo deze informatie naar boven te krijgen.
Voor wat betreft leveranciers en bedrijven gelden natuurlijk andere criteria. Per dienst die ze uit
voeren gelden verschillende criteria. De belangrijkste en meest algemene criteria zijn: ingeschreven
bij de KvK, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ervaring met het werken bij particulieren, een
marktconform tarief, ervaring, diploma’s, het werkgebied etc.
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Bijlage 6: Uitslagen brainstormsessie
Verslag themaochtend 11 december 2008
De themaochtend was bedoeld om eigenaren van zorgboerderijen, experts, studenten en senioren
gezamenlijk mee te laten denken over de toekomst van steunpuntfuncties.
Het doel dat wij voor hen geformuleerd hadden luidde als volgt: “Het uitwisselen van ontwikkelingen
en ideeën om de leefbaarheid op het platteland te kunnen vergroten en mogelijke nieuwe
steunpuntfuncties toe te kunnen voegen op een (woon)zorgboerderij.”
Na de kennismakingsronde werd kort uitgelegd wat/wie het Atelier en USUS zijn en hoe deze
opdracht tot stand is gekomen. Daarna werd uitgelegd wat steunpuntfuncties zijn.
Nadat iedereen op de hoogte was van het project was het tijd voor het programma:
09.50 u:
Casus zorgboerderij ‘De Mare’
10.05 u:
Discussiëren over stellingen
10.25 u:
Nabespreking stellingen
10.35 u:
Pauze
10.50 u:
Brainstorm
11.45 u:
Afsluiting
Margreet Houwing-Leerink van zorgboerderij ‘De Mare’ heeft in detail uitgelegd hoe haar
zorgboerderij tot stand is gekomen, welke werkzaamheden er bij haar plaats vinden en welke dieren
zij op de boerderij heeft. Dit was een heel interessant verhaal, vandaar dat we haar zorgboerderij als
uitgangspunt voor onze casus hebben gebruikt.
De casus was bedoeld om iedereen een beeld te geven van wat een zorgboerderij nou precies
inhoudt en om alle bezoekers aan het denken te zetten om zo met vernieuwde ideeën te komen.

Later volgde een discussie rondom diverse stellingen. De stellingen werden verdeeld over 2
groepjes. Het doel hiervan was om kritisch naar de onderwerpen uit de stelling te kijken. Dit zodat
alle knelpunten en mogelijkheden konden worden besproken. De uitkomsten hiervan waren goed en
dus bruikbaar genoeg voor de verwerking van ons onderzoeksrapport/handreiking.
Tot slot zijn we met alle bezoekers in één lokaal gaan brainstormen. We waren erg blij met de
uitkomsten hiervan. Er kwamen genoeg vernieuwende ideeën los en iedereen was volop aan het
woord. We waren zelfs genoodzaakt een einde aan de discussie te maken gezien de tijd.
Iedereen werd bedankt voor zijn/haar komst naar het Atelier en de experts werden beloond met een
fles wijn. Kortom: dit was een zeer geslaagde tussenpresentatie waar we veel aan hebben gehad.
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Groep 1, Stelling 1: De (woon)zorgboerderij is de toekomst om de leefbaarheid op het platteland te
vergroten.
Hiermee was vrijwel niemand het eens.
-

-

Het is een toekomst, één van de nieuwe vragers is het buitengebied.
Dynamiek is dat er bedrijvigheid aan toe wordt gevoegd. De interactie tussen mensen enz.
Er is verschil tussen stad en platteland. Er zijn daarom veel verbindingen gemaakt die de
leefbaarheid vergroten.
Optie is om hulpboeren in contact te brengen met de stad (of dorp), bv. door middel van een
winkel.
Boeren zijn het zat om de hele dagen in de stal door te brengen, zoeken ander werk door als
zorgboer fungeren. Verleggen hun vak, puur uit financiële overwegingen.
2/3 van de zorgboeren is vanuit financiële overwegingen ontstaan. Je moet goed weten waar
je mee bezig bent, het is niet iets wat je er even bij doet.
Een zorgboerderij speelt niet in op het probleem van de “vergrijzing/vergroening”.
Winkels of toerisme wel, zodat mensen kunnen exploiteren.

Groep 1, Stelling 2: De kwaliteit van een (woon)zorgboerderij is afhankelijk van een groot aantal
factoren.
Hiermee was de helft het eens (4 tegen, 4 voor)
-

-

-

-

-

Continuïteit van zorg is hierbij een belangrijke factor: je moet analyseren waar het probleem
door komt.
De kenmerken: 1)chronische cliënten hebben vaak een veel grotere markt, 2) Je moet
denken vanuit het cliëntperspectief.
Kwaliteitssysteem: 10% heeft een keurmerk. Toch wordt het nog niet als eis gesteld.
Keurmerk zegt niks, het is een illusie. Een behandelingsplan zegt veel meer over de kwaliteit.
Nog een belangrijke factor: cliënttevredenheid. Het is belangrijk dat men gericht is op het
proces:
1) Wat voor zorgvragers?
2) Wat vragen ze?
3) Wat willen ze bereiken (doelen)?
4) Zijn ze tevreden?
Mensen die binnen het zelfde bedrijf werkzaam zijn: weten met wie je te maken hebt.
Het is allemaal zo gewoon, vanzelfsprekend. Bv. instelling, mensen kiezen elkaar niet binnen
een woongroep, ze worden geplaatst en moeten het met elkaar doen.
Nog enkele belangrijke factoren:
1) Goede begeleiding
2) Veilige omgeving
3) HKZ, studenten vinden dit een vereiste omdat verpleeghuizen dit ook als eis stellen
Waarom hebben zo weinig zorgboerderijen een HKZ keurmerk? Komt vanwege de PGB en de
AWBZ. Vb. zorgboerderij de Mare, deze is onderdeel van stichting van Boeien. Deze heeft wel
een HKZ-certificering. Het komt er dus op neer dat deze het lijstje doorvertaald naar
verschillende zorgboerderijen. Als er wat gebeurd is deze dan ook aansprakelijk. Zorgboer is
aansprakelijk voor de veiligheid, dus is dan aansprakelijk.
Ook is er vaak geen controle van de desbetreffende zorginstelling. Zolang de prijs niet
omhoog wordt gegooid is alles best.
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-

-

-

-

Controle: Even als voorbeeld, er is een zorgboerderij die mensen aanneemt die de rest van
de instellingen allemaal niet meer binnen de deuren willen hebben. Buurt is hierbij belangrijk
controlemiddel.
Mate van boosheid van de buurt wil echter niks zeggen, kan daardoor alleen maar het
probleem stimuleren (zeggen 2 van de 8 genodigden)
Zorgboerderij zou moeten voldoen aan ARBO-regels, Verklaring omtrent gedrag (cliënten als
personeel wat er rond loopt)
Dit moet wettelijk geëist worden, voorbeeld reportage Peter R. de Vries (met
zedendelinquent die zich voordoet als begeleider, in het echt pedofiel die jonge kinderen
met een stoornis misbruikt)
Men is dus bang dat er zomaar zorgboerderijen ontstaan zonder controle, zorgboerderijen
moeten daarom één voor één gecheckt worden.
Instellingen moeten aan bepaalde eisen voldoen, waarom zorgboerderijen niet?
Vooral bij logeeropvang moet aan strenge eisen worden voldaan, kinderen worden door
ouders toevertrouwd aan veilig omgeving (men vertrouwd erop dat zoon/dochter in goede
handen is).
Regelgeving in Nederland is echter niet optimaal op het gebied van zorgboerderijen.
PGB gaat uit van verantwoordelijkheid van de cliënt, vandaar dat er veel bewindvoerders zijn
die de regie over de PGB hebben.

Groep 2, Stelling 1: Een steunpuntfunctie moet gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de
omgeving.
-

Voorwaarde, behoefte kan wens worden, Instellingen moeten aan bepaalde eisen voldoen,
waarom zorgboerderijen niet?
Niet richten op één ding (bijvoorbeeld eten). Er moet dus niet alleen gericht worden op de
meest primaire behoeften, maar ook op secundaire en tertiaire behoeften.

Groep 2, Stelling 2: De leefbaarheid op het platteland neemt toe door vergrijzing en ontgroening.
-

Vergrijzing voordeel is dat mensen er overdag wél zijn, in plaats van “slaapdorpen”,
er is veel aandacht voor leefbaarheid platteland vanuit de overheid/maatschappij,
Conclusie oneens op korte termijn, op langere termijn misschien wel eens vanwege de
aandacht voor het platteland.

Groep 2, Stelling 3: Zorgboerderijen zijn dé aangewezen plek om een steunpuntfunctie voor de
omgeving te plaatsen.
-

-

-

Zorgboerderijen hebben een grotere drempel om naar toe te gaan dan bij een dorpshuis,
een zorgboerderij moet zich (ook uiterlijk) profileren als zorgsteunpunt dit kan door middel
van naast opendag bijv. een koffieochtend.
Van vroeger uit werden gehandicapte mensen weggestopt in instellingen, ouderen mensen
zien ze misschien nog steeds als 'gekken' en daardoor kan de drempel hoog zijn,
niet alleen doelgroepen kunnen worden toegevoegd aan een zorgboerderij, het is wel van
belang dat ze acceptabel gedrag vertonen want het kan consequenties hebben voor het
voortbestaan van het eigen bedrijf.
meerwaarde hulpboeren --- je kunt bij afwijkend gedrag contact opnemen met de
zorginstellingen, over hoe te handelen welke functies kun je hebben, 24 uur/woon ook
zorgsteunpunt, hiervoor is deskundigheid een vereiste.
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Groep 2, Stelling 4: (Woon)zorgboerderijen moeten in de nabije toekomst aan een
kwaliteitskeurmerk voldoen gelet op het winstoogmerk dat ze hebben.
-

Sommige zorgboerderijen maken misbruik van hun cliënten ('melkkoe' met geld toe), met
een keurmerk verbeter je dit wel, maar is niet de goede oplossing, want als die bestaat gaat
het bedrijf zich op het keurmerk richten en niet op de cliënten. Er zijn al kwaliteitsevaluaties.
Drenthe heeft een Kwaliteitsysteem daar wordt gekeken naar zorg, bedrijfsveiligheid,
machines, opleiding en ook is er een tevredenheidonderzoek aan gekoppeld. Een evaluatie is
het beste.

Groep 2, Stelling 5: Een (woon)zorgboerderij moet kunnen concurreren met de omgeving.
-

6 voor 2 tegen. De motieven konden in verband met tijd niet meer genoteerd worden.

Na deze intensieve discussies is de pauze ingelast en kreeg iedereen de tijd om de benen te strekken.
Na de pauze begon de brainstorm. De brainstorm is gebaseerd op een lijst met branches,
doelgroepen en behoeften, ter inspiratie van de genodigden.
Eerste brainstorm: omgevingsbehoeften
De eerste sessie was een brainstorm over op welke omgevingsbehoeften ingespeeld kan worden bij
het ontwikkelen van een steunpuntfunctie.
De behoeften waar op ingespeeld kan worden:
Ontmoeten
Ontmoetingsplekken met ongedwongen of “casual” sfeer, van een “huiskamer” van de
samenleving tot een levendige plek om heen te gaan en misschien een kopje koffie/thee te
drinken.
Hangplekken
Een plek voor jongeren om heen te gaan en eventueel misschien iets nuttigs te doen wat hun
onderlinge reputatie niet schaad. Probleem is de compatibiliteit van de doelgroep met de
originele zorgfunctie.
Nieuwe media verkennen
Internetcafés zijn in steden overal te bekennen, de mensen zijn hier veelal bekend met het
wereldwijde netwerk. Ouderen echter hebben deze technologische spurt vaak minder tot
niet meegemaakt. Toch zouden zij willen profiteren van de mogelijkheden van het web. Want
ook hier kunnen zij mensen ontmoeten. Internetcafés met cursusavonden, gegeven door de
lokale jeugd/vrijwilligers. Zo kunnen jongeren ouderen helpen en andersom. Dit vergroot
misschien ook de cohesie.
Hobby’s beoefenen
Een plek waar men een hobby kan uitoefenen die normaal gesproken te groot is voor de
huiskamer. Eventueel zelfs een open plattelandswerkplaats. Hier zou gereedschap
(bijvoorbeeld een lasapparaat, gereedschapskist) en grote hoeveelheden materiaal leiden tot
enkele interessante constructies en creatieve uitingen.
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Cursussen, workshops, lessen en activiteiten
Muzieklessen, opnamestudio’s, kooklessen, allerlei cursussen en dergelijke kunnen
uitstekend in een ruimte worden gegeven. Als deze bijvoorbeeld in het geval van
muzieklessen voldoen aan de juiste akoestiek.
Vieren van verjaardagen of familiedagen
Een plek om een verjaardag te vieren schijnt nog niet vanzelfsprekend voor iedereen. Het
schijnt al voor te komen dat er verjaardagen of andere gezellige momenten worden gedeeld
op een (woon)zorgboerderij.
Naschoolse opvang (BSO)
De scholen houden het aantrekkelijk voor net startende gezinnen om zich te vestigen op het
platteland, maar zij hebben in de huidige tijdsgeest niet altijd tijd voor hun kinderen.
Daarom kan een naschoolse opvang hulp bieden bij de mensen met een drukke carrière.
Zorg
Er is nog steeds een grote behoefte aan zorg in deze zorgstaat. De zorg van zorgboerderij kan
verder reiken dan de hulpboeren alleen. Zo kan een (woon)zorgboerderij bijvoorbeeld een
eigen zorgzone dekken met verschillende vormen van zorg.
(Openbaar)vervoer
Ook is er de behoefte tot beter (openbaar)vervoer op het platteland op sommige plekken die
vervoerstechnisch moeilijk zijn te bereiken. Ook is er opgemerkt dat een zorgboerderij hier
heel moeilijk aan kan bijdragen.
Tweede brainstorm: langer zelfstandig
De tweede sessie was een brainstorm over op welke manier steunpuntfuncties kunnen bijdragen aan
mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
De manieren waarop ingespeeld kan worden op langer zelfstandig leven:
Verblijf
Het blijkt dat er een behoefte is aan verblijf op vele verschillende manieren.
Voorbeelden zijn kortverblijf (voor bijvoorbeeld revalidatie), aanleunwoningen, steunstee
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en logeermogelijkheden. Al met al zou het verblijven
flexibeler moeten.
Zorg
Zorg op afroep, uitlenen van thuiszorg, maaltijden aanbieden en reageren op alarm.
Eventueel in combinatie met moderne domotica systemen.
Tuinonderhoud
Oudere mensen kunnen hun tuin soms niet meer goed onderhouden, dan groeit de behoefte
aan tuinonderhoud.
Lokale winkel
Tegenwoordig is de kleine middenstand op het platteland bijna vertrokken. Voor basale
(moeilijk houdbare) producten als melk, brood en vlees moet een redelijke afstand afgelegd
worden voor een verkooppunt (vaak een supermarkt). Het schijnt dat er constructies zijn met
doorruilen waarmee kort houdbare producten op kleine schaal toch lokaal verkocht kunnen
worden.
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Derde brainstorm: financiële exploitatie
De derde sessie was een brainstorm over op welke manier (woon)zorgboerderijen financieel kunnen
exploiteren en zo dus meer geld kan verdienen.
De manieren waarop ingespeeld kan worden op financiële exploitatie:
Eerst optimaliseren van het productieproces
Door optimaal gebruik te maken van ruimten kunnen ruimten overblijven, deze kunnen
gebruikt worden voor verhuur en andere steunpuntfuncties.

Na de brainstorm was de afsluiting van de themaochtend.
Kort samengevatte stellingen:
Stelling: De (woon)zorgboerderij is de toekomst om de leefbaarheid op het platteland te vergroten.
Hiermee was vrijwel niemand het eens. Met als hoofdreden dat een zorgboerderij niet inspeelt op
het “vergrijzing/vergroening” probleem, winkels of toerisme wel.
Stelling: De kwaliteit van een (woon)zorgboerderij is afhankelijk van een groot aantal factoren.
Hier was de helft het er mee eens.
Stelling: Een steunpuntfunctie moet gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de omgeving.
Op voorwaarde dat dan ook aan alle (ook secundaire en tertiaire) behoeften wordt gekeken.
Stelling: De leefbaarheid op het platteland neemt toe door vergrijzing en ontgroening.
Vergrijzing heeft als voordeel dat het aandacht opwekt voor het platteland, en er zijn in de dorpen
meer mensen thuis dan in een slaapdorp. Maar vergrijzing heeft ook een keerzijde.
Stelling: Zorgboerderijen zijn dé aangewezen plek om een steunpuntfunctie voor de omgeving te
plaatsen.
Mensen ervaren de drempel lager bij een dorpshuis en mensen kunnen nog ouderwetse opvattingen
hebben over geestelijk gehandicapten.
Stelling: (Woon)zorgboerderijen moeten in de nabije toekomst aan een kwaliteitskeurmerk voldoen
gelet op het winstoogmerk dat ze hebben.
Een keurmerk zou te veel bureaucratie met zich meeslepen, maar kwaliteit van zorg staat vooraan.
Een evaluatie wordt als beste idee bestempeld. Het winstoogmerk is irrelevant.
Stelling: Een (woon)zorgboerderij moet kunnen concurreren met de omgeving.
6 voor, 2 tegen.

Brainstormideeën:
Behoeften:
Ontmoeten, hangplekken, nieuwe media verkennen(internet), hobby beoefenen, cursussen ,
workshops, lessen, vieren van verjaardagen/familiedagen, evenementen, naschoolse opvang, zorg,
vervoer.
Langer zelfstandig:
Verblijf, zorg, domoticasystemen, tuinonderhoud, lokale winkel
Ter financiële exploitatie:
Eerst optimaliseren van het productieproces.
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BRAINSTORM
Leefbaarheid/platteland
Rust
Ruimte
Sociale cohesie

Opslag
Communicatie

Branches
Transport/vervoer
Reparatie/onderhoud
Schoonmaak
Horeca/toerisme
Zorg
Detailhandel/Creatieve dingen
Cursussen/educatie/workshops
Kinderopvang
(Bedrijfs)ruimteverhuur
Cultuur & Recreatie
Landschapsbeheer
Klussendienst
Agenda/planning

Doelgroepen
Ouderen
Mensen met/zonder kinderen
Kinderen
Passanten
Toeristen
Minderheden
Vrijwilligers
Buurtbewoners
Middenstand
Donateurs

Behoeften
Vervoer
Ontmoetingsplaats
Direct aanspreekpunt
Lokaal nieuws
Eten & drinkenReparatie
Schoonmaak/onderhoud
Sociale omgang
Hobby’s/interesses
Parkeren
Moderne communicatiemiddelen
Educatie/cursussen/workshops
Informatie
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Brainstorm
Tijdens de themaochtend m.b.t. zorgboerderijen, hebben we een brainstorm gehouden.
Aan de hand van de drie onderstaande punten heeft iedereen die aanwezig was daarbij
kreten/ideeën benoemd.

Levendige
plek

Workshop
s

Naschoolse opvang
(BSO)

Verbinding zorg
en
omgeving

Spel/activi
teiten
organiseren

Beter
openbaar
vervoer

Hobby’s

Muzieklessen

Ruimte
benutten

Omgeving
behoefte
n

Verjaardag vieren

Internet
café

Kookcursussen

‘huiskamer’ van de
samenleving
Hangplekken voor
jeugd

Ouderen
helpen
jongeren
↔
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Maaltijden
aanbieden
Tuinonderhoud

Systemen/
domotica

Alamering

Kortverblijf
(revalidatie)

Lokaal
winkeltje

Langer
zelfstandig
wonen

Uitlenen van
thuiszorg

Zorg op
afroep

Steunstee/
WMO

Logeerfuncties

Aanleunwoningen
Flexibel
verblijf

Ruimtes
optimaal
gebruiken

Financiële
exploitatie

Eerst
optimaliseren
van productie
factoren
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Bijlage 7: Enquetes en conclusies
Enquete 1
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
lelystad
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
biologisch akkerbouwgebied met in de omgeving kleinschalige ondernemeingen
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
mensen met niet aangeboren hersenletsel
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
kwekerijwerkzaamheden(zaaien stekken
oppotten),oogsten,tuinonderhoud,bosonderhoud,openhaardhout hakken,
boomgaardwerkzaamheden
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:
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8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt, bloemist, slager,boekhandel enz (klein winkelcentrum)
Zorgvoorzieningen, zoals:
dagopvang mensen met niet aangeboren hersenletsel, apotheek, dokterspost
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
basisschool,voorgezet onderwijs
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
zwembad
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus
Persoonlijke verzorging, zoals:

Financiële voorzieningen, zoals:

Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a. verkoop van planten
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kan het financieel uit
JA/NEE
ja
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10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
buurt( huis)cafe( gezelligheid die je op kan zoeken) Openbaar vervoer op de weg
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Op dit moment gaat onze hoofdzakelijk aandacht naar de opzet van de zorgtuinderij maar voor de
toekomst zou de verkoop aan huis van zelfgemaakte producten meer gepromoot kunnen worden.

Enquete 2:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Woudenberg
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
Landelijk
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
jeugd met PGB
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
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6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
helpen met voorkomende werkzaamheden
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt, kruidvat, bakker, etc.
Zorgvoorzieningen, zoals:
woonzorg voor gehandicapten en woonzorg voor ouderen
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
scholen en curussen
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
zwembad, bibliothhek, e.d.
Vervoersmogelijkheden, zoals:
buurtbus en bus
Persoonlijke verzorging, zoals:
kapper, pedicure, e.d.
Financiële voorzieningen, zoals:
bank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
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Steunpuntfuncties
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

weekend en vakantie opvang

Kan het financieel uit
JA/NEE
ja

Wie maken er gebruik van?
jeugd

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
geen idee
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja, vakantie mogelijkheden in appartement voor hele gezin met kind wat P.G.B heeft.

Enquete 3:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
wezep
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
grenzend aan bosgebied, verder weilanden
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
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Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
zorg voor dieren, (moes)tuin. Huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
winkelcentrum
Zorgvoorzieningen, zoals:
bejaardenhuis en begeleidwonen
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
bhv-centrum
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:

Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus en trein
Persoonlijke verzorging, zoals:
kapper en schoonheidsspecialist
Financiële voorzieningen, zoals:
banken
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Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties

Kan het financieel uit
JA/NEE

Wie maken er gebruik van?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?

11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
theeschenkerij

Enquete 4:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Valthermond
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:
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3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
plattelandsgemeente in het veenkoloniale gebied, eigen akkerbouwbedrijf, landelijk, voor en
achter de boerderij ruim zicht
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
alle voorkomende werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf, tractor rijles en theorie, educatie (
engels, nederlands, techniek, vca, theorie hout, wis en natuurkunde) timmeren, tuinwerk, verzorging
van kleinschalig pluimvee.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt
Zorgvoorzieningen, zoals:
ouderen, huisartsenpost
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
nvt
Facilitaire voorzieningen, zoals:
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Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
buurthuis, sportzaal, bibliotheek
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus of eigen vervoer
Persoonlijke verzorging, zoals:
nvt
Financiële voorzieningen, zoals:
rabobank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)
9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a. alleen voor onze eigen clienten
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kan het financieel uit
JA/NEE
ja

Wie maken er gebruik van?

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?

11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
nieuwsbrieven
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
uitbreiding met 24 uurs opvang
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Enquete 5:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Pietersbierum
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
? Op wat voor gebied? Snap de vraag en relevantie niet.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
Dagbesteding en reintegratietrajecten
6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Plant en dierverzorging, winkel, onderhoud erf en gebouwen, kantinewerkzaamheden.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt, slager, bakker, bouwmarkt
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Zorgvoorzieningen, zoals:
huisarts, fysiopraktijk
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
bassisschool
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
clubhuis, dorspbibliotheek
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus
Persoonlijke verzorging, zoals:
kapper
Financiële voorzieningen, zoals:
pinautomaat
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a. boerderijwinkel
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kan het financieel uit
JA/NEE
nee

Wie maken er gebruik van?
omgeving

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
bus langs boerderij maar niet haalbaar.
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?

Enquete 6:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Twisk
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
landelijk, rustig
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
kinderen van 0 t/m 18 jaar via pleegzorg of PGB
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
verzorgen van dieren en de groententuin
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
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Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:
8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
centrum medemblik is meeste aanwezig
Zorgvoorzieningen, zoals:
huisarts, tandarts, dierenarts, consultatiebureau
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
basis- middenbare school, verder niet bekend
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
voetbal, manege, 70 tal verenigingen
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus 1 x per uur
Persoonlijke verzorging, zoals:
pedicure, sauna
Financiële voorzieningen, zoals:
1 bank, aantal geldautomaten
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties

Kan het financieel uit
JA/NEE

Wie maken er gebruik van?

a. geen
b.
c.
d.
e.
f.
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g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?

11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
enkele malen per jaar er zijn klussendagen voor bedrijven die tijdens hun jaarfeest een goed doel
willen ondersteunen
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja, begeleid kamerwonen voor jongeren, eventueel dagactiviteiten aanbieden

Enquete 7
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Amsterdam
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:
Aan de rand van een woonwijk van Amsterdam, in een park
3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
De (kinder)boerderij in gelegen in een groot park, langs een Provincialeweg, op 5 minuten lopen
vanaf een woonwijk.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Verzorging van de dieren (stallen/hokken en toebehoren schoonmaken, vegen, voeren,),
groenvoorziening, eenvoudige onderhoudsklussen, of het assisteren daarmee, helpen bij educatie
aan kinderen en kinderfeestjes, verkoop in winkeltje, schoonmaakwerkzaamheden, zoals sanitair en
kantine schoonmaken
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
winkelcentrum met supermarkt, toko's, voordeel drogist, postkantoor e.d.
Zorgvoorzieningen, zoals:
bejaardenhuizen, kinderopvangcentra's,
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
Basisscholen, buurthuis
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
buurthuis, verhuur fietsen/roeibootjes, maneges, voetbal vereniging
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus, metro
Persoonlijke verzorging, zoals:
kappers, schoonheidsspecialisten
Financiële voorzieningen, zoals:
bank, postbank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

Kan het financieel uit
JA/NEE

Dagopvang

Wie maken er gebruik van?
volwassenen met een verst.
beperking
Kinderen van basisscholen,
volwassenen met een verst.
beperking, begeleiders in de
zorg die op kinderboerderijen
werken
Stagiaires dierverzorging en/of
zorg
Bezoekers kinderboerderij
Kinderen van na schoolse
opvang
Kinderen en hun ouders

b. Educatie

c. Horeca
d. Na schoolse opvang
e. Kinderfeestjes
f.
g.
h.
i.
(vervolg enquête)

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
In de directe omgeving een extra bushalte, om de boerderij beter bereikbaar te maken met het o.v.
en de verbinding met andere stadsdelen beter te maken.
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
Door dagelijks open te zijn voor bezoekers
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Weet niet
Enquete 8:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
De Veenhoop
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
midden in natuurgebieden
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
paarden, schapen en koeien. en alle act die daar bij horen. verder tuinwerkzaamheden, recreatieve
act (sport spel en creatief)
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:
alleen nog een paar boerderijen met zowel jong als oude bewoners
8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:

Zorgvoorzieningen, zoals:

Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
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Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
zeilschool camping open vaarwater
Vervoersmogelijkheden, zoals:

Persoonlijke verzorging, zoals:

Financiële voorzieningen, zoals:

Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

educatief

Kan het financieel uit
JA/NEE
ja

Wie maken er gebruik van?
organisaties, ouders van
clienten

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?

11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

Atelier Wonen Welzijn en Zorg

119

Bijlagen onderzoeksrapport

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
wonen en winkel activiteiten als mede kringloop winkel

Enquete 9:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Kampen
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
De zorgboerderij ligt op het Kampereiland, aan de monding van de IJssel en bij het Ketelmeer, in
een weidegebied met rondom ons melkveebedrijven.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
Wonen (zes appartementen)
6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Geen agrarische activiteiten. Verzorging kleinvee, runnen Theehuis en minicamping, klussen.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:

Zorgvoorzieningen, zoals:

Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:

Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
Gemeenschapscentrum Ons Erf (2,5 km)
Vervoersmogelijkheden, zoals:
Bushalte op 2 km.
Persoonlijke verzorging, zoals:

Financiële voorzieningen, zoals:

Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a. Minicamping
b. Theehuis
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kan het financieel uit
JA/NEE
Neen
Ja
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i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
Verbouwen van ligboxenstal tot Zorg- en kampeerboerderij
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja. Alleen recreatieve voorzieningen bieden waarschijnlijk mogelijkheden. Moeten we zelf
ontwikkelen (i.s.m. Nationaal Landschap IJsseldelta?)
Enquete 10:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Zorgboerderij de Klimop in Smilde
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
Vanaf de drukke doorgaande weg van Hoogersmilde richting Smilde is niet zichtbaar dat het om
een boerderij gaat, het lijkt meer op een vrijstaand huis. Rondom onze zorgboerderij ligt land, en
een drukke weg. In de omgeving van onze zorgboerderij zijn winkels, een zwembad (in Smilde) en
bos (in Hoogersmilde en Appelscha). We wonen aan een weg waar vooral vrijstaande huizen
staan en bedrijven gevestigd zijn.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:

5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Het verzorgen van 700 vleesvrakens (voeren en schoonhouden van de stallen)
Het verzorgen van hobbydieren (pony,s, geiten, knaagdieren en klafjes)
Spelletjes (computeren, bordspellen en buitenspelen)
Knutselactiviteiten
Bouwactiviteiten (lego, knex en het bouwen en onderhouden van de hokken van de hobbydieren).
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
Supermakt, kledingwinkel, slagerij, bakker, bloemenzaak, drogist, marskramer.
Zorgvoorzieningen, zoals:
Bejaardenhuis, Accare (de Ruyterstee)
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
Taalcursussen, computercursussen.
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
Zwembad, sportschool, activiteitencentrum, Chinees, Pizzeria
Vervoersmogelijkheden, zoals:
Openbaarvervoer
Persoonlijke verzorging, zoals:
Kapper, thuiszorg
Financiële voorzieningen, zoals:
Bank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
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Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

Doorverwijzing naar andere
hulpverleningsinstanties
b. Logeeropvang aan jeugd met een
beperking vanaf 9 jaar
c. Dagbesteding aan jeugd met een
beperking vanaf 9 jaar
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kan het financieel uit
JA/NEE
Ja

Wie maken er gebruik van?
Ouders (soms van cliënten)

Ja

Clienten

ja

clienten

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
Logeeropvang aan kinderen onder de 9 jaar, we merken dat hier veel vraag voor is van ouders
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja, misschien door de verkoop van cadeauproducten die door cliënten zijn gemaakt.

Enquete 11:
2. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
westervelde
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:
in een klein dorpje op het platteland
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3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
de boerderij grenst aan een natuurgebied
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
mensen met burnout
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
logeren van maandag tot en met vrijdag
6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
verzorging van koeien, paarden, varkens en kippen, landschapsonderhoud, tuinwerk
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt, schoenenzaak, drogist, marskramer, kleding
Zorgvoorzieningen, zoals:
bejaardentehuis en verpleegtehuis, artsen en fysiotherapeuten
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
basisschool, VMBO- school,
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
zwembad, manege, voetbalclub, bibliotheek, gymvereniging, korfbalclub,
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Vervoersmogelijkheden, zoals:
busverbinding met o.a. Assen en Roden
Persoonlijke verzorging, zoals:
pedicure, schoonheidsspecialiste, kappers,
Financiële voorzieningen, zoals:
rabobank en postkantoor
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a. landschapsonderhoud sbb
b. hond uitlaten
c. biologische winkelwinkel
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kan het financieel uit
JA/NEE
nee
ja
ja

Wie maken er gebruik van?
sbb
dorpelingen
omgeving

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
geen idee
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
de deur is altijd open en de koffie zo klaar
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
ja, uitbreiding van de logeerfunctie, ook voor mensen die een burnout hebben of bijna een burnout
hebben
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Enquete 12:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Haaksbergen Overijssel
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
Landeijke omgeving met goede verbinding dorp en stad en tevens grenzend aan natuut en
bosgebied.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
Ouderen met alle beperkingen sie zich binnen deze groep voordoen.
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Jongveeopfok ( 60stuks) paardenhouderij en kleindierenhouderij met veel nederlandse rassen.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
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supermarkt en alle andere winkels voor een dorp met 24.000 inwoners
Zorgvoorzieningen, zoals:
Woon en zorg centrum en verpleeghuis. Ambulance op 2 km afstand.
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
bibliotheek,
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
Theater
Vervoersmogelijkheden, zoals:
bus, taxi
Persoonlijke verzorging, zoals:
thuiszorg en veel mantelzorg op het platteland
Financiële voorzieningen, zoals:
div. banken, gemeente(bijstand en ondersteuning wmo) caritas en diaconie
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties

Kan het financieel uit
JA/NEE

Wie maken er gebruik van?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
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11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
wij betrekken de buurt bij enkele aktiviteiten die we organiseren en met open dagen doen wij
een beroep op hen om ons te helpen.
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja, wij volgen de landelijke ontwikkelingen en met name de prijszetting verdient een landelijke
aanpak voor met name de "onderaannemers" .Kwaliteitsgaranties spelen een belangrijke rol in het
financieel gezonde voortbestaan van de zorgboerensector!!!
Enquete 13:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Haaksbergen
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:
onze zorgboerderij ligt op het platteland, op 2 km van het dorp met heel weinig
voorzieningen!Een school, kerk, cafe en een dorpshuis met sportmogelijkheden. echter geen
winkels ed.
3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
We liggen op een hele mooi plek in het agrarisch buitengebied, op de splitsing van 3 kleine
dorpen.Op ongeveer 300 meter van de openbare weg. Een gebied waar wel regelmatig fietsers
voorbij komen.(we liggen ook aan fiets-knooppuntenroute)
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
De bovengenoemde indeling vinden we niet helemaal correct. Of je nu kinderen of volwasen
mensenmet een beperking opvangt, en of ze lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn maakt een groot
verschil. Wij richten onS dus op volwassenen met een verstandelijke beperking. de leeftijd van onze
hulpboeren ligt tussen de 18 en 36 jaar.
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
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24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
We hebben een regulier agrarisch varkenshouderijbedrijf met zowel vlees als fokvarkens. de
hulpboeren worden echt bij alle voorkomende werkzaamheden betrokken !!
Binnnen enkele jaren moeten we ivm nieuwe wetgeving rond milieu en welzijn waarschijnlijk
afstoten. We hebben echter al hele concrete plannen hoe we dan verder willen. We willen namelijk
een echte zorgboerderij blijven en dat wil voor ons zeggen dat er zeker ook echt een agrarische tak
aanwezig is. We willen er echter andere dingen bij gaan doen, waarbij de hulpboeren ook betrokken
kunnen worden!! Vandaar ook onze interesse in jullie onderzoek !!
Verder hebben we een grote werkplaats, een grote tuinkas en moestuin, fruitbomen, en heel veel
andere dieren ; waaronder paarden, enkele zoogkoeien, schapen, geiten, kippen etc etc…
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
bouwmarkt, kleine electriciteitszaak, slijterij(onderdeel van het dorpscafe)
Zorgvoorzieningen, zoals:
Sinds kort mogelijkheid tot 2 x per week dagzorg voor ouderen in het dorpshuis
in de toekomst heel mischien enkela appartementen voor ouderen met eenvoudige
(thuis)zorgmogelijkheden(dorpsvisie)
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
basisschool met (nu nog) een peuterspeelzaal
Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
dorpshuis met sportzalen en velden, met mogelijkheid tot volleybal, voetbal, tennis, gym,
yoga voor ouderen, gym voor ouderen,paardrijden, judo, biljartclubs.
Terrein voor schietvereninging en motorcross.
Vervoersmogelijkheden, zoals:
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alleen elk half uur(tijdens schooltijden) en anders elk uur een sintusbusje van haaksbergen
naar goor en retour.
Persoonlijke verzorging, zoals:
men kan gebruik maken van thuiszorg Livio, in Haaksbergen
Financiële voorzieningen, zoals:

Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

we hebben een goede samenwerking
met de basisschool Organiseren
samen activiteiten die wederijdse
intergratie tussen leerlingen en
hulpboeren bevorderen
b. we geven zeer regelmatig
rondleidingen op ons bedrijf aan
allerlei doelgroepen.
c.

we geven al jaren de module werken
met de gehandicapte dierverzorger
aan leerlingen van het AOC richting
dierverzorging

Kan het financieel uit
JA/NEE
we ontvangen hiervoor
geen vergoeding

Wie maken er gebruik van?

Bij sommige groepen
vrgen we een
vergoeding anderen
doen we pro deo
we ontvangen hiervoor
een reeele vergoeding

verenigingen,besturen,
leerlingen, studenten,
vrijwilligers etc
de studenten vanhet AOC

d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
We willen bv graag iets doen op het gebied van recreatie Bijvoorbeeld voorbijkomende fietsers de
mogelijkheid bieden een kop koffie of thee te komen drinken in of excl de mogelijkheid tot een
excursie(met vergoeding)
Verder evt groepen ontvangen en verzorgen(lunch, koffie etc)die bv een ruimte huren voor een
workshop of vergadering.
Misschien activiteiten organisren voor groepen kinderen ?
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Een klein "winkeltje"openen voor eigen produkten.
Het fokken van speciale of oud hollandse dierrassen voor bv kinderboerderijen of andere
belangstellenden………..
Kortom allerlei activiteiten waarbij ook de hulpboeren een rol vervullen !!!
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
We staan bv 2 x week op het schoolplein en verkopen daar (kleinschalig) produkten van ons
bedrijf.
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja zeker staan we hier open voor . Ontwikkelingen waaraan wij denken zijn naast de dingen
hierboven. Evt een samenwerking met bv een natuurorganisatie, waarvoor wij bv in opdracht en
tegen een reeele vergoeding, samen met de hulpboeren, bankjes, landschaphekken ed zouden
vervaardigen of onderhoudswerkzaamheden zouden verrichten.
Het organiseren van excursies, voorlichtings bijeenkomsten in het kader van landbouw en zorg,
alleen dan nu tegen een reeele vergoeding
Kortom activiteiten waardoor onze financiele positie als een breed landbouw en zorgboerderij ook in
de toekomst gewaarborgt blijft.

WE STAAN DAN OOK ZEKER OPEN VOOR ANDERE IDEEEN EN SUGGESTIES !!!

Enquete 14:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Sellingen
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
Onze zorgboerderij bevindt zich op het platteland, vrij uitzicht over de weilanden.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
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(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
Burn-out
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
We hebben een akkerbouwbedrijf waarbij we vele soorten gewassen verbouwen. Ik heb jaren in de
zorg gewerkt en vandaar uit is ons idee ontstaan om een zorgboerderij ernaast op te richten. We
houden ons bezig met dagbesteding zoals knutselen, in de natuur bezig zijn etc. Daarnaast bieden we
ouderen dagopvang en is er voor de hulpboeren 24-uursopvang in de vorm van logeren.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
Bakker, slager, kruidenier, plaatselijke supermarkt.
Zorgvoorzieningen, zoals:
Thuiszorg, huisarts, apotheek, tandarts
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
Basisschool
Facilitaire voorzieningen, zoals:
Tafeltje dekje
Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
Archeologisch steunpunt
Vervoersmogelijkheden, zoals:
Openbaar vervoer, auto
Atelier Wonen Welzijn en Zorg

133

Bijlagen onderzoeksrapport

Persoonlijke verzorging, zoals:
Pedicure aan huis, thuiskapper
Financiële voorzieningen, zoals:
Bank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

We bieden sinds kort dagopvang aan
ouderen

Kan het financieel uit
JA/NEE
Ja we ontvangen
hiervoor een vergoeding

Wie maken er gebruik van?
Ouderen (dementerenden)

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
Bed&breakfast, zomers zouden we meer uit onze zorgboerderij kunnen halen. Dit is een plan waar
we in de toekomst aan willen werken.
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja zie vraag 10. We zouden dit willen om meer onimo te krijgen. We moeten het tenslotte van
doniaties en vrijwilligers hebben.

Enquete 15:
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1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Holten, klein dorpje dat ruim 8000 inwoners kent. Vlakbij Deventer en Zutphen.
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
De zorgboerderij bevind zich in het rustige en sfeervolle/bosrijke recreatiegebied Twente
(Overijssel). Holten is een touristische trekpleister, er zijn dan ook veel monumenten en
fiets/wandelroutes. Ook hebben we een kinderboerderij en een camping, genaamd camping de
Holterberg. Culinaire restaurants en hotels.
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
Mensen met een autistische stoornis, met een burn-out en kinderen van het speciale onderwijs.
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
Dagbesteding/verzorging
6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Zorgboerderij 'Het Nös' is een melkveebedrijf. Het bedrijf bestaat uit ongeveer 35 koeien en jongvee.
Daarnaast hebben we een hond, 2 pony's, geiten, schapen en konijnen. De zorgboerderij is voor
mensen met een verstandelijke beperking, autische stoornis, jeugdigen/jeugdzorg, leerlingen van het
speciaal onderwijs. Op de boerderij is er altijd van alles te doen. Zoals het voeren, verzorgen en het
knuffelen van de dieren. We hebben ook een groente- en bloementuin, je kunt bij ons je eigen tuintje
maken en onderhouden. Tevens is er een ruimte voor wie wil knutselen of hout bewerken.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:
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8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
Supermarkten, bakker, slager, fietsmaker,
Zorgvoorzieningen, zoals:
Medisch centrum, dokters, alphahulpen enz.
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
Er worden educatieve bijeenkomsten in het dorpshuis georganiseerd
Facilitaire voorzieningen, zoals:
Brandweer
Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
Activiteitencentrum Zozijn
Vervoersmogelijkheden, zoals:
Holten heeft een treinstation. Ook is er een bus, bushokje bevind zich 1 kilometer van onze
zorgboerderij
Persoonlijke verzorging, zoals:

Financiële voorzieningen, zoals:
Bank/ Pinautomaat
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

Theehuisje, er komen zomers
regematig fietsers langs om even
lekker op onze zorgboerderij te
ontspannen.

Kan het financieel uit
JA/NEE
Ja, we vragen een een
kleine prijs voor een
kopje thee.

Wie maken er gebruik van?
Touristen/fietsers

b.
c.
d.
e.
f.
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g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
In de toekomst zouden we educatieve training aan leerlingen van het speciaal onderwijs willen
organiseren. De sfeer op onze zorgboerderij staat hierbij voorop. We willen ervoor zorgen dat de
kinderen eerst genieten van het leven op de zorgboerderij en daarna pas van leren van de educatie
die we ze aanbieden.
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:

12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Zie vraag 10, we zouden het fijn vinden om ook de doelgroep jong dementerenden erbij te
betrekken. Ze bloeien daardoor helemaal op.

Enquete 16:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Weesp
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
Mooi, agrarisch (weilanden), wijds uitzicht aan de meeste kanten
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
Mensen met een burn out, autisten
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Atelier Wonen Welzijn en Zorg
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Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Dieren verzorgen( voeren, borstelen, hokken verschonen, helpen bij bevallingen, kooeien/schapen
scheren, bekappen van hoefjes, jongvee grootbrenegn met de fles, zieke dieren verzorgen,
verweiden van dieren etc.), natuurbeheer ( vogelnestjes beschermen, zeldzame planten in kaart
brengen), hooien/kuilen, trekker leren rijden, groente verbouwen, timmeren/bouwen etc.
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
supermarkt en alle soorten andere winkels
Zorgvoorzieningen, zoals:
gezondheidscentrum, huisartsen
Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:
van alles voor jong en oud
Facilitaire voorzieningen, zoals:
omroep Weesp
Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:
sport, theater, dansstudio
Vervoersmogelijkheden, zoals:
trein, bus, taxi
Persoonlijke verzorging, zoals:
schoonheidssalon, sauna
Financiële voorzieningen, zoals:
bank
Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
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Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties
a.

ruime vorm van hulp,wij helpen de
cliënten bv ook met het vinden van
een psychiater, maatschappelijk werk,
etc Ook helpen we ze met verhuizen
en bevorderen we sociale netwerken
als dit nodig is. Verder heeft de
contactpersoon een adviserende rol
richting bepaalde instanties.

Kan het financieel uit
JA/NEE
Ja

Wie maken er gebruik van?
Cliënten, familie van cliënten,
instanties of deskundigen.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
We hebben niets nodig. Daarbij is het belangrijk dat het gebied agrarisch blijft en vooral rustig.
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
Anders, namelijk:
ouders/verzorgers komen langs voor rondleidingen en evaluaties. Verder geen
buurtbetrokkenheid gewenst, dit zou storend zijn voor de cliënten.De cliënten komen hier
overwegend voor duidelijkheid en rust, zij hebben een zorgvraag.
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Ja, wij staan wel open voor nieuwe ontwikkelingen maar die ontwikkelen we dan zelf, zo is de
zorgboerderij steeds meer anagepast aan de behoeftes van de cliënten. En denken we over een
kleine uitbreiding in de vorm van opvanglocaties voor aparte groepen ( denk aan dementerenden of
juist kinderen of aan een woonlocatie voor onze cliënten)

Enquete 17:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
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drachten
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, binnen een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, buiten een straal van 2 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens?
grenst aan drachten, je kunt het fietsend af, maar wel met de rust van het platteland
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
ook NAH (niet aangeboren hersensletsel), syndroom van down, veel autisme
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
ip alleen voor de bewoners, die elders geen werk kunnen krijgen. allerlei werkzaamheden binnen de
boerderij
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (binnen een straal van 2 km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Winkelvoorzieningen, zoals:
drachten centrum allerlei
Zorgvoorzieningen, zoals:
allerlei, drachten centrum
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Educatieve voorzieningen, trainingen en cursussen, zoals:

Facilitaire voorzieningen, zoals:

Activiteiten en vrijetijdsbesteding, culturele en recreatievoorzieningen, zoals:

Vervoersmogelijkheden, zoals:

Persoonlijke verzorging, zoals:

Financiële voorzieningen, zoals:

Anders, namelijk:
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? Benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan en wie er gebruik van maakt (van buitenaf):
Steunpuntfuncties

Kan het financieel uit
JA/NEE

Wie maken er gebruik van?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
is allerlei aanwezig
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten
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Anders, namelijk:
we zijn nog maar net bezig. Ik verwacht niet dat we veel van dit soort activiteiten kunnen doen,
om dat de bewoners zich daar niet voor lenen (te veel prikkels, te kwetsbaar enz)
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
ja, we willen ook graag ambulante werkzaamheden gaan verrichten. Met onze woonvorm als
steunpunt!

Enquete 18:
1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Ootmarsum
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, meer dan 5 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, minder dan 10 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:

3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens? (is het een groot dorp, ligt het bij
een recreatie/natuur gebied, etc.?)
Dicht bij het stadje Ootmarsum ( 1 km)
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:

6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
Verzorging dieren, houtwallen/snoeien, enz. werk op mini-camping, groentetuin en
kaswerkzaamheden, inmaak en jam, enz. huishouding…
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (in een straal van 5km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
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Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:

8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Buurtwinkel
Klussendienst
Boodschappendienst (ophaal/ bezorgservice)
Schoonmaakdienst
Catering/ Tafeltjedekje
Linnendienst (ophaal/bezorgservice)
Praktijkondersteuner
Thuiszorg
Alphahulpen
Apothersdienst (ophaal/bezorgservice)
Thuiskapper
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Cursussen/trainingen
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)
Vervoer (taxi, openbaar vervoer)
Dagbesteding (werk, sport)
Pinautomaat/bank
Anders, namelijk:

9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? En benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan.
werkplaats/kantine, enz. Hoort al bij de bstaande boerderij.
10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?
geen
11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten (denk aan dagopvang, etc.)
Anders, namelijk:
geen
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
Misschien nog meer mensen en meer activireiten
Enquete 19:
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1. In welke plaats bevindt de (woon)zorgboerderij zich?
Aduard
2. Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Op het platteland, meer dan 5 km van een dorp/stad en voorzieningen
Op het platteland, minder dan 10 km van een dorp/stad en voorzieningen
Anders, namelijk:
op 1 km van het dorp
3. Omschrijf de omgeving rondom uw (woon)zorgboerderij eens? (is het een groot dorp, ligt het bij
een recreatie/natuur gebied, etc.?)
midden in de weilanden, maar op 3 km van de stad Groningen
4. Welke zorgvragers ontvangt u op uw (woon)zorgboerderij?
(Dementerende) ouderen
Mensen met een Psychiatrische ziekte
(Kinderen)(volwassenen)(ouderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Ex gedetineerden
(Ex) verslaafden
Jongeren die onder jeugdzorg vallen
Werklozen (arbeidsre-integratie)
Anders, namelijk:
kinderen met gedragsproblematiek
5. Wat voor soort zorg heeft u de zorgvragers te bieden?
Dagopvang
Logeerweekenden en vakantieopvang
24-uursopvang/wonen
Anders, namelijk:
soms crisisopvang, dus 24-uursopvang
6. Wat voor soort (agrarische) activiteiten worden er aangeboden op de (woon)zorgboerderij voor
zorgvragers?
dierverzorging, tuinbouw, creatieve activiteiten, excursies
7. Welke bevolkingsgroepen wonen voornamelijk bij u in de omgeving (in een straal van 5km)?
Ouderen
Volwassenen met kinderen
Volwassenen zonder kinderen
Alleenstaanden
Jongeren
Anders, namelijk:
alles
8. Welke voorzieningen bevinden zich binnen een straal van 5 km bij u in de buurt?
Buurtwinkel
Klussendienst
Boodschappendienst (ophaal/ bezorgservice)
Schoonmaakdienst
Catering/ Tafeltjedekje
Linnendienst (ophaal/bezorgservice)
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Praktijkondersteuner
Thuiszorg
Alphahulpen
Apothersdienst (ophaal/bezorgservice)
Thuiskapper
Beveiligingsdienst
Internet (diensten)
Cursussen/trainingen
Kinderopvang
Postvoorziening (logistiek)
Vervoer (taxi, openbaar vervoer)
Dagbesteding (werk, sport)
Pinautomaat/bank
Anders, namelijk:
we zitten binnen 5 km van de stad Groningen
9. Welke steunpuntfuncties heeft u zelf op en rondom de (woon)zorgboerderij? En benoem per
steunpuntfunctie of het financieel uitkan.

10. Welke voorzieningen (evt. mogelijk als steunpuntfunctie) zou u graag gerealiseerd willen hebben
in de omgeving en waarom?

11. In hoeverre wordt de buurt bij de (woon)zorgboerderij betrokken?
Door middel van vrijwilligers
Door open dagen te organiseren
Door het aanbieden van activiteiten (denk aan dagopvang, etc.)
Anders, namelijk:
festiviteiten
12. Staat u open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor uw (woon)zorgboerderij?
Ja/nee,
Aan welke ontwikkelingen denkt u dan zelf?
ja, o.a natuureducatie, cursussen en opvoedingsadviezen
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Conclusies
Van de deelnemende (woon)zorgboerderijen (19) kwam ongeveer 58% van het
platteland, buiten een straal van een dorp/stad en voorzieningen.
Waar ligt de (woon)zorgboerderij in vergelijking met de omgeving?
Ongeveer 26% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt dementerende ouderen.
Ongeveer 84% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Geen van de (woon)zorgboerderijen ontvangt (ex)gedetineerden.
Ongeveer 5% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt (ex)verslaafden.
Ongeveer 47% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt mensen met een
psychiatrische ziekte.
Ongeveer 10% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt werklozen.
Ongeveer 42% van de (woon)zorgboerderijen ontvangt jongeren die onder
jeugdzorg vallen.
Ongeveer 68% van de (woon)zorgboerderijen biedt dagopvang.
Ongeveer 32% van de (woon)zorgboerderijen biedt logeerweekenden.
Ongeveer 21% van de (woon)zorgboerderijen biedt 24-uursopvang.
Ongeveer 74% van de (woon)zorgboerderijen betrekt de buurt door middel van
open dagen.
Ongeveer 68% van de (woon)zorgboerderijen zegt de buurt te betrekken door
vrijwilligers.
Ongeveer 32% van de (woon)zorgboerderijen betrekt de buurt door middel van
activiteiten.
Ongeveer 74% van de (woon)zorgboerderijen geeft aan de buurt ook met
andere media te betrekken bij de (woon)zorgboerderij.
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Bijlage 8: Mijn gemak, Unive
Administratie
Administratieve ondersteuning/ fiscaal advies / belastingaangifte/ juridisch advies/ notarieel advies/
persoonlijk financieel advies
Wordt de papierwinkel u teveel? Dan is de administratieve hulp die u via MijnGemak kunt
inschakelen een uitkomst voor u. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan
beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Computerhulp
Voor veel mensen kent de computer nog (te) veel geheimen. Moet er iets geupdate worden, wilt u
leren internetten of wilt u gewoon helder advies over computerzaken? Het kan via MijnGemak.
Vanaf € 40,- per uur kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Eten, drinken feesten
Bloemenservice: Bloemen voor een goede vriend of een familielid? Of wilt u uzelf eens in de
bloemetjes zetten? MijnGemak regelt het en geeft uw leven kleur! De dienst kost € 7,50 per
bezorging (exclusief boeket).
Cadeauservice: Als u iemand wilt verrassen met een persoonlijk cadeau maar u kunt zelf niet de deur
uit om iets te gaan kopen en brengen, kunt u daarvoor eenvoudig een medewerker van MijnGemak
inschakelen. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u
daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Catering: Geen zin om zelf te koken en wel trek in een smakelijke, gezonde maaltijd? Of krijgt u een
grote groep mensen te eten en geeft u het koken liever uit handen? MijnGemak zorgt voor levering
aan huis. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk
gebruik wilt maken van deze dienst.
Feest- en evenementenorganisatie:Het is uw feestje! En als u de beslommeringen van het
organiseren aan MijnGemak overlaat, kunt u er zelf ook optimaal van genieten. Op basis van uw
aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Gastvrouw/heer: Het is uw feestje! En als u de beslommeringen van het organiseren aan MijnGemak
overlaat, kunt u er zelf ook optimaal van genieten. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte.
U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Maaltijden: Geen zin om zelf te koken en wel trek in een smakelijke, gezonde maaltijd? Of krijgt u
een grote groep mensen te eten en geeft u het koken liever uit handen? MijnGemak zorgt voor
levering aan huis. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u
daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
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Huisdieren
Als u om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet in staat bent uw hond uit te laten, kunt u via
MijnGemak iemand inschakelen die dat voor u doet. Zo krijgt uw huisdier in ieder geval de beweging
die hij nodig heeft. Vanaf € 10,- per uur kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Huishoudelijke werk
Boodschappenservice: U maakt het boodschappenlijstje, iemand anders gaat voor u naar de
winkel(s) en brengt de boodschappen bij u thuis. Lekker comfortabel via MijnGemak. Deze dienst
kost € 8,- per uur (minimaal 1 uur).
Huishoudelijke hulp: Wilt u dat uw huis regelmatig helemaal wordt schoongehouden of besteedt u
liever alleen een klein gedeelte van het huishouden uit? MijnGemak regelt voor u een hulp in de
huishouding of, mocht dat gewenst zijn, een professioneel schoonmaakbedrijf. Vanaf € 14,25 per uur
kunt u van deze dienst gebruikmaken. De prijs voor een professioneel schoonmaakbedrijf vragen we
voor u aan.
Schoonmaak: Wilt u dat uw huis regelmatig helemaal wordt schoongehouden of besteedt u liever
alleen een klein gedeelte van het huishouden uit? MijnGemak regelt voor u een hulp in de
huishouding of, mocht dat gewenst zijn, een professioneel schoonmaakbedrijf. Vanaf € 14,25 per uur
kunt u van deze dienst gebruikmaken. De prijs voor een professioneel schoonmaakbedrijf vragen we
voor u aan.
Stomerij- & wasserijservice: Geen volle droogrekken in de kamer en snel uw schone was weer terug.
Met de stomerij- en wasserijservice via MijnGemak heeft u er geen omkijken naar. Op basis van uw
aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Strijkservice: Het kan een hele klus zijn, een stapel strijkgoed wegwerken. Bent u daar niet zelf toe in
staat of heeft u er gewoon geen zin in, besteed het dan lekker uit bij de strijkservice van MijnGemak.
Deze dienst kost € 14,25 per uur.
Kinderoppas
Gastouder: Het kan gebeuren dat u een keer niet zelf op de kinderen kunt passen. Dan regelt
MijnGemak een vertrouwde oppas die, als u dat wilt, ook meteen wat licht huishoudelijk werk kan
doen. De prijs van deze dienst is afhankelijk van het aantal kinderen en uw wensen. Op basis van uw
aanvraag laten we u de prijs weten. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Kinderoppas: Het kan gebeuren dat u een keer niet zelf op de kinderen kunt passen. Dan regelt
MijnGemak een vertrouwde oppas die, als u dat wilt, ook meteen wat licht huishoudelijk werk kan
doen. De prijs van deze dienst is afhankelijk van het aantal kinderen en uw wensen. Op basis van uw
aanvraag laten we u de prijs weten. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
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Kleding en uiterlijk
Kapper aan huis: Een verzorgd kapsel zonder ervoor naar de kapsalon te hoeven, dat kan via
MijnGemak. Wij zorgen ervoor dat u op de tijd die het u schikt een kapper aan huis krijgt. Vanaf €
18,- per uur (afhankelijk van uw wensen) kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Kledingadvies aan huis: Adviezen over kleding, kleur, stijl en make-up? MijnGemak brengt u in
contact met een personal dresser. Dat wordt mooi! Op basis van uw aanvraag ontvangt u een
offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Kledingreparatie/-verstellen: Niet iedereen is even handig met naald en draad of heeft er tijd en
energie voor. U kunt uw kledingreparaties met een gerust hart overlaten aan de handige
dienstverleners van MijnGemak. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan
beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Personal dresser: Adviezen over kleding, kleur, stijl en make-up? MijnGemak brengt u in contact met
een personal dresser. Dat wordt mooi! Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan
beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Pruik aan huis: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te
vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u
een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Schoenreparatie: Niet iedereen is even handig met naald en draad of heeft er tijd en energie voor. U
kunt uw kledingreparaties met een gerust hart overlaten aan de handige dienstverleners van
MijnGemak. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u
daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Schoonheidsspecialiste (aan huis): Een heerlijke schoonheidsbehandeling waarvoor u de deur niet
uithoeft. Dat is dubbel aantrekkelijk. Via MijnGemak kunt u een schoonheidsspecialiste aan huis
krijgen. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk
gebruik wilt maken van deze dienst.
Klussen in huis
Aansluiten audiovisuele apparatuur: Er zijn altijd van die klusjes die blijven liggen? MijnGemak kan u
de oplossing bieden zodat deze klusjes gedaan worden. Laat ons weten welke klusjes er gedaan
moeten worden. Mijn Gemak regelt voor u een handige klusser of een professioneel klussenbedrijf.
Vanaf € 14,50 gaat een klusser aan de slag. De prijs voor een professioneel klussenbedrijf vragen we
voor u op.
Behangen: Een klus die menigeen tot wanhoop drijft. Laat het behangen van uw kamer lekker over
aan een ervaren kracht via MijnGemak. Dat scheelt u een hoop tijd en ergernis. Vanaf € 45,- per uur
kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Brand- & inbraakalarm: U gaat een stuk relaxter weg als u weet dat uw huis goed beveiligd is.
MijnGemak kan een beveiligingssysteem bij u laten installeren zodat u met een gerust hart weg kunt.
Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik
wilt maken van deze dienst.
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Calamiteitenservice: Het verleggen van een gasleiding is een vak apart. U wilt uiteraard geen
gaslekkage. MijnGemak heeft gekwalificeerde leveranciers die u kunnen helpen om de klus te klaren.
Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik
wilt maken van deze dienst.
Elektricien: Het aanleggen van electriciteit is een vak apart. U wilt uiteraard geen kortsluiting als de
lamp of televisie aandoet. MijnGemak heeft gekwalificeerde electricien die u kunnen helpen om de
klus te klaren. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u
daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Glasbewassing: Even de ramen doen? Het is een karwei dat even gedaan moet worden. Heeft u zelf
geen tijd of heeft u hele grote of hoge ramen waar u niet bij kunt komen, laat het MijnGemak weten.
Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik
wilt maken van deze dienst.
Installatie: Het verleggen van een leidingen is een vak apart. U wilt uiteraard geen lekkage.
MijnGemak heeft gekwalificeerde leveranciers die u kunnen helpen om de klus te klaren. Op basis
van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken
van deze dienst.
Klussen: Valt er wat te timmeren in uw huis? De timmerman die u via MijnGemak inschakelt, doet
zijn werk secuur en vakkundig. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan
beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Loodgieter: Het verleggen van een leidingen is een vak apart. U wilt uiteraard geen lekkage.
MijnGemak heeft gekwalificeerde leveranciers die u kunnen helpen om de klus te klaren. Op basis
van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken
van deze dienst.
Manus van alles: Er zijn altijd van die klusjes die blijven liggen? MijnGemak kan u de oplossing bieden
zodat deze klusjes gedaan worden. Laat ons weten welke klusjes er gedaan moeten worden. Mijn
Gemak regelt voor u een handige klusser of een professioneel klussenbedrijf. Vanaf € 14,50 gaat een
klusser aan de slag. De prijs voor een professioneel klussenbedrijf vragen we voor u op.
Meubelreparatie: U meubels opnieuw laten stofferen? Regel het via MijnGemak. Op basis van uw
aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Ongediertebestrijding: Wespen, muizen, ratten, noem maar op. Ongedierte in huis is hinderlijk, de
bestrijding ervan voor de meeste mensen geen aangenaam werkje. MijnGemak regelt iemand die
voor u dat klusje klaart. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u
daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Reparatie wit/bruingoed: Witgoed: elektrische huishoudelijke apparatuur zoals koelkasten en
wasmachines. Bruingoed: geluid- en beeldelektronica. Vaak ingewikkelde apparatuur die u eenvoudig
via MijnGemak kunt laten repareren. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan
beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Schilderen: Is uw huis toe aan een verfrissende schilderbeurt? De schilder die u via MijnGemak in
huis krijgt, doet zijn werk secuur en vakkundig. Vanaf € 45,- per uur kunt u van deze dienst
gebruikmaken.
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Schoorsteenveger: Een specialistisch karweitje dat regelmatig moet gebeuren en dat u het beste kunt
uitbesteden aan een ervaren schoorsteenveger. MijnGemak vindt hem voor u. Vanaf € 35,- per
kanaal kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Klussen om huis
Bestrating en tuinaanleg: Niet meer in de gelegenheid zelf uw tuin te onderhouden of heeft u een
eenmalige omvangrijke eenvoudige tuinklus? MijnGemak zorgt voor een aanpakker die u het werk
uit handen neemt. Vanaf € 14,50 per uur kunt u van deze dienst gebruikmaken (voor eenvoudige
tuinwerkzaamheden).
Dakonderhoud: Een specialistisch karweitje dat regelmatig moet gebeuren en dat u het beste kunt
uitbesteden aan een ervaren schoorsteenveger. MijnGemak vindt hem voor u. Vanaf € 35,- per
kanaal kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Tuinonderhoud: Niet meer in de gelegenheid zelf uw tuin te onderhouden of heeft u een eenmalige
omvangrijke eenvoudige tuinklus? MijnGemak zorgt voor een aanpakker die u het werk uit handen
neemt. Vanaf € 14,50 per uur kunt u van deze dienst gebruikmaken (voor eenvoudige
tuinwerkzaamheden).
Tuinwerkzaamheden: Niet meer in de gelegenheid zelf uw tuin te onderhouden of heeft u een
eenmalige omvangrijke eenvoudige tuinklus? MijnGemak zorgt voor een aanpakker die u het werk
uit handen neemt. Vanaf € 14,50 per uur kunt u van deze dienst gebruikmaken (voor eenvoudige
tuinwerkzaamheden).
Op verzoek
Heeft u een dienst niet kunnen vinden dan gaat MijnGemak met uw vraag op zoek naar een geschikt
bedrijf of een geschikte dienstverlener die het voor u kan oppakken. Laat ons weten waar u naar op
zoek bent.
Personal organizer
De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te vinden bij allerlei
instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U
kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Telefoondienst
De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te vinden bij allerlei
instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U
kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Vervoer
U moet op pad maar u wilt of kunt niet zelf rijden? MijnGemak helpt u aan een chauffeur met auto,
of een chauffeur die in uw auto rijdt. Wat u maar wilt. Vanaf € 30,- per uur kunt u van deze dienst
gebruikmaken.
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Wegwijsfunctie:
De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te vinden bij allerlei
instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U
kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Welzijn en gezondheid
Audicien (aan huis): De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg
te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt
u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Gezelschap: U wilt even een kopje koffie met iemand drinken om even van u af te kunnen praten. Of
juist iemand die met u mee gaat om iets te doen? Denk bijvoorbeeld aan kleren kopen of fietsen.
Laat ons weten wat u wilt. Vanaf € 6,75 per uur kunt u gebruik maken van deze dienst.
Hulpmiddelen / verpleegartikelen: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u
helpen de weg te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw
aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Informatie over medicijnen: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen
de weg te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag
ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Informatie over ziektebeelden/patiëntenorganisaties: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht.
MijnGemak kan u helpen de weg te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op
basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt
maken van deze dienst.
Masseur (aan huis): Een goede massage kan verlichting geven en is heerlijk ontspannend. Als u er de
deur niet voor uithoeft helemaal. MijnGemak kan voor u een ervaren masseur vinden. Op basis van
uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Opticien (aan huis): Dat is wel zo ontspannen en comfortabel. Ogentest en oogmeting aan huis en
meteen een mooi montuur uitzoeken, dat kan via MijnGemak. Op basis van uw aanvraag ontvangt u
een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Overlijdenszorg: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te
vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u
een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Pedicure (aan huis): Heeft u voetproblemen of wilt u uw voeten gewoon lekker laten verzorgen en
verwennen? MijnGemak regelt voor u een pedicure die bij u thuis komt. Vanaf € 21,- per behandeling
kunt u van deze dienst gebruikmaken.
Personenalarmering: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg
te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt
u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
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Second opinion: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te
vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u
een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Vakantie met zorg: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te
vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u
een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Verpleging & verzorging: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de
weg te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag
ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Wachtlijstbemiddeling: De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de
weg te vinden bij allerlei instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag
ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Woning
Vakantie- en woningoppas: U gaat een stuk relaxter op vakantie als u weet dat uw huis in veilige
handen is. MijnGemak regelt iemand die tijdens uw afwezigheid de planten water geeft, of misschien
heeft u wel liever iemand die uw huis tijdelijk bewoont. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een
offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
Verhuisservice: Alle rompslomp die komt kijken bij een verhuizing kunt u laten regelen door
MijnGemak. Zo kunt u zich zonder stress voorbereiden op uw nieuwe woonomgeving. Op basis van
uw aanvraag ontvangt u een offerte. U kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van
deze dienst.
Zoekservice
De maatschappij is flink ingewikkeld ingericht. MijnGemak kan u helpen de weg te vinden bij allerlei
instanties die voor u van belang kunnen zijn. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. U
kunt dan beslissen of u daadwerkelijk gebruik wilt maken van deze dienst.
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