
Experiment: 
Functieverbreding dorpshuizen

17 januari 2023 – slotbijeenkomst



Het begon:
• Als experiment – dankzij financiële bijdrage vanuit provincie Drenthe

• In 2019

• De bedoeling was om ruim een jaar aan de slag te gaan

• Dat werden bijna drie jaar – dankzij corona-crisis

• Actief van elkaar leren was één van de doelen

• Ook dat verliep anders: corona beperkte de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten

• 2022 eindigde het experiment met positieve resultaten en leerpunten



Tussentijdse evaluatie liet zien (1):



Tussentijdse evaluatie liet zien (2):



Nieuw-Roden – NijRoon
Thema: kunst en cultuur

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Door de cursus marketing: meer zakelijk inzicht. We hebben mede daardoor meer zicht op 
het dorp (groepen) en de omgeving. We treffen nu mensen bij cultuuractiviteiten die we 
voorheen niet zagen in het dorpshuis.

Welke contacten heb je opgedaan doordat je hebt meegedaan aan dit experiment?

Met andere dorpshuizen in Drenthe. Door verspreiding van onze nieuwsbrief meer 
contacten met de verenigingen in de omgeving. Plus: contacten met verschillende bands, 
toneel, kunstmakers en BOKD



Nieuw-Balinge – De Heugte
Thema: sport en bewegen

Gerealiseerd: fitnessruimte

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Aanzienlijk meer “aanloop” naar het dorpshuis. Financieel een betere/sterkere positie 
weten te bemachtigen.

Zijn er zaken die je hebt aangepast in de organisatie van het dorpshuis?

Extra bestuur voor de sportruimte aangesteld.



Grolloo – Het Markehuis
Thema: (in)formele zorg

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Zorgloket. Het loket loopt (dorpscoördinator) en moet verder groeien. Project Domotica
(handige hulpmiddelen) loopt nog door. Bibliotheekfunctie i.s.m. Biblionet & deelname 
aan project elektrische deelauto van de provincie Drenthe.

Hoe heb je de organisatie van de functieverbreding opgevangen (duurzame 
beklijving)?

Het maakt onderdeel uit van de organisatie van Het Markehuis. Daarmee is het 
bestuurlijk en beheer (beheerder) geregeld; omdat we een Stichting zijn, zijn daarmee ook 
alle gebruikers (=verenigingen) betrokken. Voor de bibliotheekfunctie zijn 2 vrijwilligers 
beschikbaar. 



Havelte – De Veldkei
Thema: kunst en cultuur

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Een aanzienlijke uitbreiding van het aantal kunst- en 
cultuuractiviteiten. Plus: samenwerking met lokale kunstenaars.

Hoe heb je de organisatie van de functieverbreding opgevangen 
(duurzame beklijving)?

Het filmhuis is verbreed naar de Kunst & Cultuurkring die naast films 
bijvoorbeeld ook muziekmiddagen en Kunst en cultuurcafé 
organiseert. Daarnaast organiseren we ook lezingen en trainingen 
zoals ‘wie ben ik en wat wil ik als oudere nog en hoe realiseer ik dat’.



Witteveen –
de Tille

Thema: (in)formele zorg

Resultaat: We hebben allereerst een aantal zaken fysiek kunnen aanpassen in de Tille. Denk aan ons flexibele meubilair in de 
dorpshuiskamer. Door het feit dat we in de pilot mee mochten draaien, hebben we een andere rol in de processen in de Tille 
gekregen; zo zaten we met grote regelmaat aan tafel met dorpsbelang om plannen te maken. We zijn in het dorp gestart met de 
'dorpsrestaurants' die een groot succes zijn. Ook proberen we waar mogelijk de fysiotherapie te ondersteunen in de pogingen de 
juiste mensen in de praktijkruimte te krijgen. 

Dit alles maakt het dorpshuis breder inzetbaar, meer mensen en vooral meer verschillende mensen komen in het dorpshuis. 

Leerpunten: wat heb je geleerd?

We hebben ontdekt dat we weinig kennis en ervaring hebben op het gebied van formele zorg / fysiotherapie en hoe we deze kennis 
zouden kunnen gebruiken als dorpshuisbestuur. We hebben bijv. geleerd dat we niet op de zorgverlenersstoel moeten gaan zitten, 
maar in onze rol als dorpshuisbestuur blijven. We buigen ons over vragen als: ‘Hoe zorg je er voor dat formele en informele zorg
elkaar aanvullen in ons dorp?’. 



Eexterveen – Dorpscentrum 
Thema: (in)formele zorg

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Door mee te doen aan de pilot hebben we in het groot nagedacht over hoe wij ons Dorpscentrum 
een duurzame toekomst kunnen geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle functies naast 
elkaar kunnen bestaan en hoe kunnen we nog meer functies toevoegen. Daar waren we wel mee 
bezig, maar dit was de aanzet om het groter te zien.

Welke contacten heb je opgedaan doordat je hebt meegedaan aan dit experiment?

Een aantal contacten opgedaan door de tussentijdse online bijeenkomsten. Het is fijn als je 
elkaar herkent en weet waar je elkaar op kunt ‘bevragen’. Door de coronajaren hebben we 
volgens mij niet eruit gehaald wat erin zit; we hadden meer werkbezoeken aan elkaars projecten 
kunnen inplannen.

Vervolg: heb je nog behoefte aan ondersteuning en in welke vorm?

Ja, we zijn nog niet tevreden over onze invulling van het aanbieden van formele zorg. Daar 
kunnen we wel hulp bij gebruiken in de vorm van ideeën van andere dorpshuizen.

https://www.google.nl/search?q=dorpshuis+eexterveen&sxsrf=AJOqlzWDuiRk_1MchYv7j0JkghFMu-0N-A%3A1673860006896&source=hp&ei=phPFY_j_M8SRsAfgzITQCA&iflsig=AK50M_UAAAAAY8Uhtmcs_4TfN79Y0LXdqv1jOnlGvzd_&ved=0ahUKEwj46vK43sv8AhXECOwKHWAmAYoQ4dUDCAo&uact=5&oq=dorpshuis+eexterveen&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yAggmMgIIJjoECCMQJzoKCC4QxwEQrwEQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QsQMQgwEQ1AI6EQguEIMBEMcBELEDENEDEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoLCC4QrwEQxwEQgARQAFjYGGCCJGgAcAB4AIABvgGIAa4QkgEFMTAuMTCYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:4f1bf5c3,vid:cS-NzPti8Dg


Zandpol –Trefpunt
Thema: beter benutten

Wat heb je bereikt door mee te doen aan 
dit experiment?

Onze keuken is helemaal vervangen met 
allerlei apparatuur en werkbladen. We wilden 
graag meer commerciële doelen bereiken. Om 
meer inkomsten voor het dorpshuis te 
genereren. 

Had je voldoende beschikbaarheid aan 
middelen, tijd en vaardigheden / 
competenties?

Corona was natuurlijk een dingetje maar voor 
ons ook een uitkomst. Onze verbouwing kon 
gewoon doorgaan zonder uitval van gebruik 
van de ruimtes.



Eext – Dorpshuis Café Homan
Thema: beter benutten

Resultaat: Een dorpshuis waar een eetcafé zorgt voor de exploitatie van het gebouw 
waardoor verenigingen ontlast worden in de kosten voor de zaal.

Hoe heb je de organisatie (bestuur) van de functieverbreding opgevangen 
(duurzame beklijving)?

Dit is in de exploitatie verwerkt. En we hebben veel contact met de verenigingen om 
het steeds wat beter te maken, of te behouden wat we hebben. Ons bestuur is actief 
om het levendig te houden. 

Het proces, hoe is het dorp er bij betrokken?

Via het plan van aanpak hebben we in het dorp aangegeven wat we wilden doen. 
Daarbij hebben we de expertise gevraagd per onderdeel aan mensen waarvan we 
weten dat ze die bezitten. Iedereen kent wel weer iemand anders die kan helpen. 
Daardoor hadden we een groep van wel 60 vrijwilligers die elk vanuit hun eigen 
expertise wat hebben gedaan. 



Eexterzandvoort – d’Oale school
Thema: Informele zorg

Wat heb je bereikt door mee te doen aan 
dit experiment?

Rustpunt loopt, picknick tafels aangeschaft 
en een ander groot fornuis gekocht en 
daardoor 1x per maand gezellige ochtend 
voor dorpsgenoten. Plus: er gaat nu 
regelmatig gekookt en of gebakken worden. 

Veranderingen: zijn er zaken die je hebt 
aangepast in de organisatie van het 
dorpshuis?

Vernieuwd bestuur (ook door natuurlijk 
verloop) en samenwerking tussen diverse sub 
besturen.



Schoonebeek – MFC Schoonebeek
Thema: kunst en cultuur

Wat heb je bereikt door mee te doen aan dit experiment?

Beter inzicht in de populatie van Schoonebeek; de wensen en behoeften van de 
inwoners. Ook fijn dat er een vangnet was voor evenementen waarvoor inwoners 
belangstelling hadden aangegeven, maar in de praktijk toch minder bezoekers 
trokken dan verwacht. Deze evenementen waren nuttige leermomenten en hebben 
zeker bijgedragen aan de zichtbaarheid van het MFC als locatie voor culturele 
evenementen. 

Welke contacten heb je opgedaan doordat je hebt meegedaan aan dit 
experiment?

Waardevolle contacten met drie andere deelnemende dorpshuizen en nauwer 
contact met BOKD. 
Veel geleerd van de ervaringen van de andere dorpshuizen: wat werkt wel, wat 
werkt niet, welke evenementen worden bij andere dorpshuizen goed bezocht. De lijst 
met bands en toneelgroepen van de BOKD is erg handig.



Hijken – Dorpshoeve
Thema: beter benutten

Wat heb je bereikt door mee te doen aan 
dit experiment?

Door een groot beeldscherm aan te kopen zijn 
we zichtbaarder en flexibeler geworden. Er is 
een website gemaakt voor een breder bereik. 
Plus: we hebben een steamer in de keuken om 
gerechten te maken voor grotere groepen. 

Heb je nog behoefte aan ondersteuning en 
in welke vorm?

Om nog iets in de PR te doen in de toekomst. 
Hoe kan ik als vrijwilliger toch de zakelijke 
markt naar me toe halen?



Vier vragen of stellingen
1: Een dorpshuis is de lokale ziggo-dome?

2: Wie kent de ‘ons kent ons’ methode?

3: Dorpshuizen blijken niet innovatief te zijn

4: Samenwerking met het MKB in of rondom ons dorp – daar zit wel 
muziek in!



Tot slot
Registratie van functieverbreding dorpshuizen via serie op RTV Drenthe:

Hartelijk dank voor je komst!
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