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Het doel van dit jaar is om het gedachtengoed ‘Omkijken naar elkaar en verbinding tussen formele en 

informele zorg’ in te bedden in de dagelijkse praktijk in Midden-Drenthe. De organisatiestructuur van  

het project Dorpszorg wordt afgerond en nieuwe afspraken worden gemaakt over hoe en door wie 

de lopende initiatieven gefaciliteerd en ondersteund gaan worden op proces en inhoud.  

Er is voor gekozen om niet actief te gaan werven naar nieuwe initiatieven. Echter, wanneer die zich 

spontaan aandienen, krijgen deze vanzelfsprekend een plekje. 

Het uitgangspunt blijft dat de behoefte en het initiatief bij de dorpen moet liggen. En dat benodigde 

partijen aangeven zich in te willen zetten voor het doel van Dorpszorg: ontwikkelen van innovatieve 

verbindingen tussen formele en informele zorg. 

Uitkomsten evaluatie Dorpszorg ‘17 
De Stuur- en Projectgroep Dorpszorg hebben het proces en de resultaten van Dorpszorg tot en met 

2017 geëvalueerd – hieruit komt een aantal conclusies:  

1. Op dorpsniveau  worden de initiatieven die in het kader van Dorpszorg bedacht zijn 

momenteel uitgevoerd, of is men voornemens om deze alsnog op te pakken. De 

onderwerpen zijn uiteenlopend, thema’s die op meerdere plekken spelen zoals wonen en 

eenzaamheid zijn opgepakt in Umkiekateliers.  

Aandachtspunt voor 2018: volgen ontwikkelingen en stimuleren uitwisselen van kennis en 

ervaringen.  

2. Enkele dorpen ontwikkelen een nieuwe innovatieve aanpak. Er komt een aantal ‘taaie’ 

vragen naar boven waar de lokale initiatieven niet zelf uit komen:  

a. verbinding formele en informele zorg  

b. financieel gezond maken/houden van nieuwe voorzieningen 

3. Net als in andere plattelandsontwikkelingsprojecten komt in Dorpszorg naar voren dat het 

streven is om met veel verschillende actoren samen te werken. Dit jaar onderzoeken we hoe 

deze samenwerking nog beter gefaciliteerd kan worden en welke methodes daar bij van nut 

kunnen zijn – bijvoorbeeld de Dorpsspiegel-methode of een ander online-platform 

Opzet 

We starten met te achterhalen hoe de werkgroepen in de dorpen het hebben ervaren. Wat voor hun 

belangrijke constateringen zijn én hoe zij het vervolg van ‘Omkijken naar elkaar’ zien aan de hand van 

1) inbedding, 2) de taaie onderwerpen en 3) de samenwerking.  



Wat maakt dat inbedding nu kan? Hoe zorgen we dat het blijvend en duurzaam is? Wat is er nu nog 

voor nodig?  

Aan de organisaties wordt hetzelfde voorgelegd in de eerstkomende Stuurgroep. Daar wordt ook 

onderzocht wat er in de achterliggende ondersteunende instanties is veranderd gedurende het 

project Dorpszorg. Is borging van de thema’s uit de dorpen hierdoor mogelijk? Hoe zorgen we voor 

samenwerking? Hoe zorgen we dat subsidiestromen aansluiten bij de ontwikkelingen in de dorpen? 

Voorstel: In mei organiseren we drie bijeenkomsten waar bovenstaande onderwerpen worden 

behandeld: 

- voor werkgroepen uit de dorpen / bewonersgroepen voorbereidend op de werkconferentie 

- voor organisaties en instanties voorbereidend op de werkconferentie 

- Umkiekconferentie waar bewoners en organisaties samen komen  

Tijdspad 

Naast Dorpszorg zijn er ook ontwikkelingen binnen het Dorpshuizenoverleg en bij Ouderen onder 

Dak die direct verbinding hebben met Dorpszorg: 

Dorpshuizenoverleg: discussie over sociaal ondernemen en sociale huiskamers – een idee dat uit 

Dorpszorg voort komt en mogelijkheden biedt voor nieuwe voorzieningen in de dorpen. 

Ouderen onder Dak: stelt de huidige subsidiestromen ter discussie – passen deze nog bij de huidige 

vorm van ‘omkijken naar elkaar’ en worden de juiste doelgroepen bediend? 

Hieronder staat een voorstel voor een planning. Als we het zo doen, sluiten alle ontwikkelingen mooi 

op elkaar aan en bieden alle bijeenkomsten input voor de Umkiekconferentie in mei.  

31 januari Projectgroep Dorpszorg 

14 februari  Stuurgroep Dorpszorg 

13 maart Dorpshuizenoverleg in Drijber 

6 april  Stuurgroep Ouderen onder Dak in Elp 

18 april  ALV Dorpenoverleg in Holthe 

Mei   Umkiekateliers Dorpszorg 

 


