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Inleiding 

Ter uitvoering van de ‘Visie versterken sociale basis’ zijn in het uitvoeringsplan concrete actiepunten 

opgenomen. Het uitvoeringsplan is voor de komende twee jaar (vanaf 2023) opgesteld en is een 

dynamisch document dat we aanpassen als het nodig is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid nieuwe 

acties toe te voegen die bijdragen aan de ‘Visie versterken sociale basis’. In het uitvoeringsplan staan 

de actiepunten bij bouwsteen benoemd, maar ze hebben vaak ook raakvlakken met de andere 

bouwstenen.  

In overleg met de portefeuillehouders passen we de activiteiten aan en stellen we ook de activiteiten 

voor 2025 en 2026 vast. Na vier jaar uitvoering volgt een evaluatie die ter vaststelling naar het 

college en ter informatie naar de raad gaat. Dit uitvoeringsplan is tot stand gekomen samen met 

partners in de sociale basis tijdens de werksessie versterken sociale basis op 28 oktober 2021. Het is 

een plan dat in ontwikkeling is. Vanaf 1 maart 2022 kunnen we het plan op basis van de 

subsidieaanvragen verder invullen.  

Visie 

ONTMOETEN EN BETROKKENHEID: activiteiten die het gevoel van verbondenheid met de 

medemensen of de gemeenschap waartoe mensen behoren bevorderen;   

SAMENREDZAAMHEID: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen door elkaar te 

steunen en verantwoordelijkheid te nemen;   

ZELFREDZAAMHEID EN ONTPLOOIING: activiteiten die het vermogen om zelfstandig je leven te 

leiden, je te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen, vergroten.  

 

  



Ontmoeten en betrokkenheid 

Doel Activiteiten Toelichting Wie 2023 2024 

Stimuleren dat 
inwoners zich inzetten 
voor elkaar, hun buurt 
of dorp.  

Inwoners zetten op 
eigen initiatief allerlei 
activiteiten op. Soms 
gaat het om 
inwonersinitiatieven 
die gericht zijn op de 
directe leefomgeving, 
soms zijn het 
maatschappelijke 
initiatieven om 
anderen te helpen. Al 
dan niet met 
ondersteuning van 
bijvoorbeeld de 
buurtwerkers.  
 
 

Inzet van buurtwerk bij 
ondersteuning van 
inwonersinitiatieven.  

   

Maatwerk per dorp 
bieden met 
ondersteuning vanuit 
buurtwerk.  

   

Stimuleren dat 
initiatieven open staan 
voor alle inwoners.  

   

   

Stimuleren en 
faciliteren van 
inwonersinitiatieven 
en maatschappelijke 
initiatieven.  

   

   

   

Bieden van een 
laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor 
inwoners.  

Plek voor de jeugd in 
de dorpen (maatwerk 
per dorp) 

   

   

   

Laagdrempelige 
ontmoeting en 
dagbesteding 
organiseren  voor 
inwoners (bv. 
hûskeamer, koffie 
inloop) in alle dorpen.   

   

 

Samenredzaamheid 

Doel Activiteiten Toelichting Wie 2023 2024 

Iedereen doet mee: 
alle inwoners kunnen 
terugvallen op een 
netwerk.    

Kunnen bouwen op de 
steun van een 
familielid, vriend, 
kennis, buurvrouw of 

Het vormen van 
netwerken in de dorpen 
door inzet van buurtwerk.  

   



Stimuleren dat 
inwoners  meer naar 
elkaar om zien: Zij zijn 
bereid zich in te 
zetten voor een ander 
als hulp en zorg nodig 
is. 

buurtgenoot of een 
vrijwilliger. 
 
Een kansrijke omgeving 
voor (jonge) 
mantelzorgers, 
opvoeders (ouders al 
vanaf zwangerschap), 
volwassenen, ouderen 
en jongeren die actief 
zijn in de wijk, 
vrijwilligers, maatjes, 
ervaringsdeskundigen, 
lotgenoten. 
  
Inwoners die 
ondersteuning voor 
elkaar organiseren op 
basis van bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundigheid. 

Laagdrempelige 
ondersteuning door en 
voor inwoners.   

   

Stimuleren dat 
inwoners bijdragen 
aan een kansrijke 
omgeving voor alle 
inwoners, met 
speciale aandacht 
voor jeugdigen. 

Inzetten van maatjes, 
vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen, 
lotgenoten. 
 
Laagdrempelig 
organiseren van 
voorlichting en 
opvoedondersteuning 
(peer to peer). 

   

Werven en matchen 
van en ondersteuning 
voor vrijwilligers.  

Vrijwilligerscentrale 
Dyn Ynset 

   

Inwoners die voor een 
naaste zorgen worden 
ondersteund als dat 
nodig is om dat op 
een goede en 
gezonde manier te 
kunnen (blijven) 
doen.   

Inzet van 
mantelzorgondersteuning. 

   

   

   

Balans in gebieden 
tussen draagkracht en 
draaglast voor 
kansrijk en kansarm. 

Signaleren en toeleiding 
naar diverse regelingen 
zoals minimaregelingen.  

   

Ondersteuning bieden bij 
financiële problemen.  

   

   



Amargi 

 

Zelfredzaamheid en ontplooiing 

Doel Activiteiten Toelichting Wie 2023 2024 

Het vergroten van de 
zelfredzaamheid en 
veerkracht van 
inwoners (jongeren, 
gezinnen, volwassenen 
en ouderen).  

Ontwikkelen en 
onderhouden van 
benodigde vaardigheden: 
taal, digitaal, financieel, 
sociaal, cognitief en gericht 
op werk. 

Denk hierbij o.a. aan het 
digitaalhuis, 
opvoedingsondersteuning, 
taal en lezen, culturele 
ontmoeting, digitale 
vaardigheden, Cyber 
beppe 

   

Inzet op het vergroten van 
weerbaarheid: omgaan met 
tegenslagen, verleidingen 
en ingrijpende 
levensgebeurtenissen. 
 

Buurtwerk 
Sociale netwerken 
Buurtbemiddeling 

   

Jeugdigen kunnen zich 
maximaal ontwikkelen 
en groeien gezond en 
kansrijk op.  

Laagdrempelige faciliteiten 
bieden voor jeugdigen en 
gezinnen in de dorpen om 
de kansen en het 
toekomstperspectief van 
vooral kwetsbare jeugd te 
verbeteren. Een veilige plek 
om te spelen, om hun 
persoonlijkheid en hun 
talenten te ontwikkelen, 
zoals in het kinder- of 
speeltuinwerk. 
 

Kinder- en jongerenwerk.  
Kindervakantieweken 
Kind en echtscheiding 
’t Stationnetje 

   



Inzetten op het 
maximaal benutten 
van talenten van 
inwoners, zodat zij zich 
kunnen ontplooien. 

Brede talentontwikkeling, 
mentoring en coaching voor 
de ontwikkeling van andere 
dan cognitieve 
vaardigheden, zoals 
creatieve, sportieve en 
communicatievaardigheden, 
leren experimenteren, 
vergroten van 
zelfvertrouwen, 
weerbaarheid en 
veerkracht. 
 

Diverse activiteiten op het 
gebied van sport, cultuur.  

   

Aansluiten bij motivatie van 
inwoners; focus op 
perspectief in plaats van op 
problemen. 

Talentontwikkeling. Peer 
to peer.  

   

   

Inzetten op meer 
kansengelijkheid 

Praktische ondersteuning 
die helpt om zo zelfstandig 
mogelijk te leven.  
 

Thuisadministratie 
Sociale inloop 
Klussendiensten 
Boodschappendiensten 
Sociale maaltijden 

   

Toeleiden naar diverse 
regelingen en 
ondersteuning om de 
kansengelijkheid te 
vergroten.  

Sociale netwerken 
opzetten (naar voorbeeld 
van Yn’e buorren, lokaal 
loket) 
Amargi 

   

   

Stimuleren van minder 
gezondheidsverschillen 
en meer (positieve) 
gezondheid 

Inzetten op positieve 
gezondheid. Focus op: het 
inrichten van een gezonde 
omgeving, het oplossen van 
achterliggende problemen 

Denk daarbij aan 
projecten zoals Gezonde 
School, JOGG. Een aantal 
dorpen is bezig met 
projecten die ook positief 

   



en het aandacht besteden 
aan kwetsbare groepen.  
 

doorwerken op 
gezondheid zoals Sûn en 
Fit in Drogeham en 
preventie en gezondheid 
in Gerkesklooster-
Stroobos. En ook op 
kleinere schaal zijn er (al 
dan niet bedrijfsmatige) 
projecten die te maken 
hebben met gezondheid 
zoals bijvoorbeeld een 
groen schoolplein, wetter 
en willepark, foodwalk. 

 

 

Wat is er nodig? (Denk aan samenwerkingsafspraken, faciliterende rol gemeente, etc.) 

Onderwerp Actie Wie 

Organisaties in sociale basis meer zichtbaar 
worden onder inwoners en ook andere 
organisaties als onderwijs, wijkverpleegkundigen, 
PHO’ers, gebiedsteams 

Sociale kaart met alle partners er op.  Gemeente 

Delen van ervaring en expertise. Wie is waarvan 
en hoe kunnen we elkaar versterken en met 
elkaar innoveren? 

Organiseren van 
kwartaaloverleggen/dialoogtafels op basis van 
inhoudelijke maatschappelijke thema’s 
(vrijwilligersbeleid, jeugd, samenwerking 
dorpshuizen/MFC’s) 

Gemeente 

Stabiele basis t.a.v. samenwerking (vertrouwen) 
en financiën (meerjarig) 

Verbinden en regie. Subsidieregeling met 
mogelijkheid voor meerjarenfinanciering. 

Gemeente 

Waardering voor vrijwilligers. Inzetten op vrijwilligersvergoeding. Gemeente 

Gezamenlijk zoeken naar andere financiële 
bronnen.  

Ondersteuning bij aanvragen van fondsen.  Gemeente 



 

-  


