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Kanskaarten Hollandscheveld en Gasselternijveen  
 
BOKD-projectmedewerker Daphne Wiebing interviewde Jacomijn de Jong, voormalig 
dorpsregisseur van de Dorpscoöperatie Hollandscheveld en voorzitter Piet Wolters van de 
dorpscoöperatie Gasselternijveen over hoe zij terugkeken op de kanskaartenactie in beide dorpen. 
 
‘In het dorp staan prachtige huizen’ vertelt Jacomijn. Als je de buitenkant bekijkt dan denk je al 
gauw: ‘deze huiseigenaren hebben het goed voor elkaar’. Toen de dorpscoöperatie aan de slag ging 
met het project Kanskaarten in Hollandscheveld ontdekten zij dat dit beeld over het welzijn van 
inwoners niet altijd juist was. ‘Veel inwoners kunnen het financieel niet opbrengen om de huizen in 
ons dorp te onderhouden. ‘Vanbinnen ziet het er heel anders uit’. 
 
Samen met Solidair Groningen Drenthe en met betrokkenheid van BOKD startten Hollandscheveld 
en Gasselternijveen het ‘Kanskaartenproject’. De actie werd gesubsidieerd door de provincie 
Drenthe vanuit de sociale agenda. Een project dat inwoners de kans bood om mee te doen aan 
bestaande regelingen voor mensen met een laag inkomen. Gasselternijveen startte met de actie 
omdat zij signaleerden dat veel inwoners geen gebruik maakten van regelingen die wel voor hen 
bedoeld waren.  
 
Het project kenmerkte zich door een goede samenwerking tussen het dorp, de gemeente en 
partnerorganisaties. Met een groep vrijwilligers zijn de zogenaamde kanskaarten deur aan deur 
gebracht.  
 
De regelingen werden geïnventariseerd en op een Kanskaart gezet. De kanskaarten zijn een 
bundeling van alle denkbare subsidiepotjes en beschikbare regelingen voor mensen onder de 
armoedegrens. Tijdens de huis-aan-huis bezoeken konden inwoners met goed opgeleide 
vrijwilligers uit het dorp aangeven voor welke van de beschikbare potjes zij graag in aanmerking 
wilde komen. Ook kon men aangeven waarover men meer informatie wenste. 
 
‘Vaak zijn mensen niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is of weten ze de weg naar de 
subsidiemogelijkheid niet goed te vinden.’ Het project duurde in beide dorpen ruim een jaar, waarbij 
alle reacties zorgvuldig werden verwerkt en ieder huishouden zodoende werd geholpen bij het 
uitkeren van de regeling. In Hollandscheveld zijn 91 kaarten door inwoners ingevuld en inwoners 
wilden van ruim 200 regelingen meer weten. 
In Gasselternijveen kwamen zo’n 150 reacties van cica 60 gezinnen. In beide dorpen bezorgden ruim 
30 vrijwilligers de kanskaarten.  
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‘Eenmaal achter de voordeur ontstaat het vertrouwen, waardoor mensen hun financiële situatie 
open en bloot op tafel leggen, vertellen Jacomijn en Piet. Inmiddels merken initiatiefnemers uit 
beide dorpen dat inwoners vaker met allerlei zorg gerelateerde vragen komen. 
 
De drempel om om hulp te vragen is dus lager geworden. En wat beide dorpen ook ontdekten: 
herhaling is de kracht.  
 
Door ook dit jaar weer aandacht te besteden aan de regelingen voor mensen met een laag inkomen, 
vinden mensen gemakkelijker de weg naar financiële ondersteuning.  
 
Wat de kanskaartenactie heeft opgeleverd naast meer financiële armslag? Inwoners voelen zich 
gezien en gehoord. En er is meer saamhorigheid in de dorpen. Mensen weten elkaar te vinden.  
 
Ben je benieuwd naar meer informatie over de kanskaartenactie? Neem contact op met Piet Wolters 
via pietwoltersgnv@gmail.com of telefonisch via 06-39439069.  
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