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1. Inleiding 

Dit document bevat het projectplan voor de pilot met de gebiedsagenda. In het project 
gaan we experimenteren met de totstandkoming van een agenda voor de dorpen en 
wijken. In deze agenda komen de belangrijkste thema’s en vraagstukken voor een wijk of 
dorp terug. Die vraagstukken zijn vraagstukken van inwoners, maatschappelijke 

organisaties en de gemeente en komen samen in de agenda, evenals de ‘staat’ van de wijk 
of het dorp aan de hand van cijfers en ervaringen. Daarnaast bevat de agenda afspraken 
over taken en verantwoordelijkheden en een prioritering. De agenda is niet van één van 
ons, maar van ons allemaal. 
 
Dit project behelst het experimenteren met het tot stand komen van een gebiedsagenda. 

Goed om te beseffen is, dat het daar niet stop. Uiteindelijk moet er ook uitvoering worden 
gegeven aan de agenda. Pas daar wordt het resultaat van dit project zichtbaar. Dit project 
staat niet op zichzelf, het wordt niet alleen gevoed door inwoners, maar ook door 
bestaande plannen en projecten, zoals bijvoorbeeld de Regio Deal en het wijkontwikkelplan 

van Domesta.  
 
De projectgroep bestaat in eerste instantie uit collega’s van Maatschappelijk Welzijn 

Coevorden, Domesta en de gemeente. Dit project kan alleen maar slagen als we daarnaast 
samenwerken met inwoners en andere organisaties.  
 
Op 5 november kwamen we met een aantal collega’s van Domesta, MWC en de gemeente 
bij elkaar voor de start van dit project. In dat gesprek zijn een aantal tips gegeven die we 
in dit projectplan én in het verdere project meenemen. De tips staan in bijlage 1.  
 

Vooraf willen we graag meegeven dat het projectplan niet uitputtend is en geen 
dichtgetimmerd kader biedt voor het project. We gaan het instrument ‘gebiedsagenda’ 
gaandeweg ontwikkelen en starten als proef in de wijk Tuindorp. Bij dit ontwikkeltraject 
past dat we continue focussen op het resultaat (het ontwikkelen van een gebiedsagenda). 
Hoe we daar komen is onderdeel van het project (het maken van het instrument). 
Gaandeweg kijken we wat wel én wat niet werkt. In dit projectplan noemen we wel 

aandachtspunten en activiteiten tijdens dat proces. 
 
De projectgroep Gebiedsagenda, februari 2020 

  



2. Projectdefinitie  

1. Achtergrond en uitdaging 
Een gezamenlijke agenda, meerjarige agenda voor het dorp of voor de wijk, met daarin 
feiten en cijfers (de ‘staat’ van de wijk of van het dorp) en thema’s die voor inwoners, 

maatschappelijke organisaties, ondernemers en/of gemeente belangrijk zijn. Dat is het 
uiteindelijke doel. Door middel van dit project gaan we experimenteren met de 
totstandkoming daarvan.  
 
De samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partners en ondernemers is 
goed. Het samen met inwoners maken van een aanpak voor belangrijke thema’s in een 

wijk of een dorp is daar een volgende stap in. We willen nog beter aansluiten bij thema’s 
die voor inwoners belangrijk zijn en inzicht krijgen in de status van nu én de 
ontwikkelingen voor de toekomst. Daarmee brengen we het versnipperde inzicht wat er nu 
is over de stand van een wijk of een dorp samen en maken we een gezamenlijke aanpak.  
 

Een gebiedsagenda is voor de gemeente daarnaast de volgende stap in het doorvoeren 
van gebiedsgericht werken. We starten met een pilot in Tuindorp.   

 

2. Doel van het project 
Het overkoepelende doel van het project is het verbeteren van de samenwerking van 
organisaties en inwoners in de wijken en de dorpen om de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen te vergroten. Daarvoor ontwikkelen we een gezamenlijk instrument, de 
gebiedsagenda. Dat doen we met input van inwoners, maatschappelijke organisaties en 

gemeente én door gebruik te maken van bestaande data en onderzoeken.  

 

3. Projectresultaat 
Het resultaat van dit project is:  
“Een meerjarige, gezamenlijke agenda met daarin: een overzicht van belangrijke 

thema’s/vraagstukken, ‘feiten en cijfers’ en heldere afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden” en een globaal inzicht in welke acties er worden ondernomen.  
 

Sub-resultaten zijn: 
- Een gebiedsagenda voor de wijk Tuindorp en een nader te bepalen dorp.  
- Een manier van werken, waarmee tot een gezamenlijke agenda kan worden 

gekomen voor de wijken en dorpen.  
- Een ‘format’ voor de gebiedsagenda.  
- Een voorstel voor borging in de organisaties/ werkwijze (inclusief leerpunten, 

valkuilen) 
- (wel of niet) een voorstel voor uitrol in andere wijken/dorpen 

 
Dit resultaat is 1 juni 2021 bereikt.  

 

4. Afbakening 

Niet over iedere wijk en ieder dorp 
Dit project gaat niet over de hele gemeente. In eerste instantie kiezen we voor de wijk 
Tuindorp. Als we hier op weg zijn, gaan we ook in een dorp een gezamenlijke agenda 
ontwikkelen.  

 
Geen uitvoering van projecten 
Dit project gaat ook niet over eventuele activiteiten die uit de gebiedsagenda naar voren 
komen. Het project gaat alleen over het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda. Het 
project levert acties op, die verder moeten worden opgepakt. Dat is het vervolg van dit 
project. In dit project denken we wel na over hoe we dit vervolg voor ons zien.  
 

Het project behelst daarnaast niet de uitvoering van de projecten die voortkomen uit de 
regiodeal of het maken van het wijkontwikkelplan van Domesta.  
 

5. Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden voor dit project zijn:  

 
De inwoner centraal stellen 



Dit project behelst een samenwerking van professionals en inwoners. Dat heeft alleen kans 

van slagen als we de inwoner centraal stellen en betrekken in alle stappen die we zetten. 
Daarvoor maken we een apart plan (zie verder de paragraaf met het activiteitenoverzicht). 
 

Erkennen van en vertrouwen op elkaars vakmanschap en expertise 
Dit project gaat ook over samenwerking tussen partijen. We willen beleidslijnen bij elkaar 
brengen. Dit project kan alleen slagen als we aan de ene kant over onze eigen organisatie 
grenzen heen kijken en elkaar vertrouwen.  
 
Inzet vanuit de drie organisaties 
Zowel Domesta, MWC als gemeente hebben aangegeven met dit project aan de slag te 

willen. Dat betekent dat alle drie de organisaties inzet leveren in de projectgroep. De 
gemeente levert de projectleider.  
 
Gebruik maken van bestaande informatie 
Om dubbel werk te vorkomen maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande analyses 
en onderzoeken. Bijvoorbeeld de wijkanalyses van Domesta en de data van het Dashboard 

sociaal domein van de gemeente.  
 

6. Belanghebbenden 
In het Excelbestand in de bijlage is een actorenanalyse opgenomen.  
We onderscheiden in die analyse: 

- de organisaties in de projectgroep en de verschillende groepen daarbinnen 

Denk aan de leidinggevenden van MWC, Domesta en gemeenten, andere collega’s, 
maar ook het college van B&W en de gemeenteraad.  

 
- externe organisaties  

Zoals bijvoorbeeld huisartsen, scholen, het consultatiebureau, de wijkagent.  
 
- inwoners 

De sleutelfiguren in de wijk die we in beeld hebben. We geven ze geen 
(machts)positie ten opzichte van de rest van de wijk. Ze kunnen ons wel helpen 
met organiseren en praktische zaken en vormen in sommige gevallen de toegang 

naar de rest van de wijk.  
 

De actorenanalyse is op hoofdlijnen, gaandeweg breiden we dit uit.  

3. Projectuitvoering 

1. Activiteiten 
Om tot het resultaat van het project te komen, zijn er een aantal mijlpalen te benoemen. 
In dit project kiezen we ervoor niet van te voren iedere activiteit tot achter de komma uit 
te werken. Dat kan ook niet, want het project bestaat uit proberen en experimenteren om 
uiteindelijk tot een samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente te komen.  
  

1. Vaststellen projectplan; 

 
2. Cijfermatige analyse van de wijk  

 
3. Inwoners en de Gebiedsagenda.  

a. Plan maken voor het betrekken van inwoners (hierbij betrekken we, naast 
de projectgroep, ook medewerkers die de wijk goed kennen. Dat plan 

bestaat uit: 
i. welke positie geven we ze in het proces;  
ii. wat willen we ophalen bij inwoners; 
iii. wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet verwachten?  
iv. hoe zorgen we dat de gebiedsagenda niet alleen van ons als 

partijen is, maar dat ook inwoners zich eigenaar voelen; 
v. de wijk in! 

 
4. Collega’s en andere organisaties en de gebiedsagenda  



a. plan maken voor het betrekken van onze eigen collega’s en organisaties bij 

de Gebiedsagenda 
i. welke positie geven we ze in het proces;  
ii. wat willen we ophalen bij organisaties; 

iii. wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet verwachten?  
 

5. Onderwerpen van de gebiedsagenda gezamenlijk vaststellen; 
a. Prioriteren en in de tijd wegzetten; 

 
6. Het instrument ‘gebiedsagenda’ ontwikkelen; 

a. Hoe zorgen we voor borging van vervolgafspraken?  

 
7. Leren en evalueren;  

 
8. Voorstel voor het vervolg 

4. Beheer aspecten 

1. Risico’s 

Voor dit project is een risicoanalyse gemaakt. Daarin staan de belangrijkste risico’s 
benoemd en of het een groot risico of klein risico is. Daarnaast is omschreven welke 
maatregel we kunnen nemen om de grote risico’s te beheersen of te voorkomen.  

 

2. Afhankelijkheden 
 Dit project staat niet op zichzelf er is in ieder geval samenhang met de Regio Deal en het 
gemeentelijke programma Samen Krachtig (over intergenerationele armoede).  
 
De gebiedsagenda is een instrument om het gesprek tussen inwoners, partners en 
gemeente aan te zwengelen over belangrijke thema’s in de wijk of het dorp én wie aan zet 
is om met die thema’s aan de slag te gaan. Het vormt de gezamenlijke basis van waaruit 
wordt samengewerkt. Het gebiedsagenda biedt daarnaast inzicht in de ‘staat’ van de wijk 

of het dorp. Ervaringen van inwoners worden daarin meegenomen. Hoe de gebiedsagenda 

precies wordt ingevuld, hoe het wordt gebruikt en hoe het er uit gaat zien is in 
ontwikkeling. Dat doen we niet alleen, de projectgroep bestaat uit medewerkers van de 
gemeente, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en woningbouwvereniging Domesta.  
 
De samenhang tussen de Regiodeal en Samen Krachtig aan de ene kant en het 

gebiedsagenda aan de andere is tweeledig: uit de gebiedsagenda kunnen we uiteindelijk 
informatie halen die van belang is voor de activiteiten binnen de Regio Deal en Samen 
Krachtig en de thema’s uit de Regio Deal en Samen Krachtig zijn onderwerpen die wij als 
gemeente in het gebiedsagenda kunnen laten terugkomen.  
 
Daarnaast hangt de gebiedsagenda samen met het wijkontwikkelplan van Domesta. De 
agenda is input voor dat plan.  

 

3. Financiën 
Naast personele inzet is in dit project handgeld nodig. Het gaat onder andere om: 

- middelen voor communicatie uitingen, bijeenkomsten e.d. 

- middelen om inwoners in kleine dingen tegemoet te komen. 
 

Totaal geschat: €5.000 
 
Voorstel is om de middelen te verdelen tussen gemeente en Domesta (ieder /2.500) 

5. Projectorganisatie 

Projectorganisatie 
Dit project bestaat uit een vaste projectgroep, met daarbij een flexibele schil van collega’s, 
inwoners en organisaties die we gebruiken om de verschillende mijlpalen in het project te 

bereiken.  
 



Wanneer dat nodig is praten we leidinggevenden gezamenlijk bij. Het voorstel is om dat te 

doen in de structuur die uit het programma ‘Samen Krachtig’ ontstaat. Hier zitten namelijk 
de zelfde partijen en leidinggevenden om tafel.  
 

De projectgroep ziet er als volgt uit:  

Medewerkers Organisatie Ureninzet 

Projectleider Gemeente 16 uur per week 

Opbouwwerker Maatschappelijk Welzijn 
Coevorden 

4 uur per week 

Gebiedsontwikkelaar Domesta 4 uur per week 

Beleidsadviseur Wonen Gemeente  4 uur per week 

 
De ureninzet van de projectgroep zal fexibel zijn. De ene week is de inzet misschien meer 
(bijvoorbeeld omdat we de wijken ingaan) de andere week misschien wat minder. 
 
De flexibele schil collega’s is onder andere nodig voor het betrekken van inwoners (denk 
aan expertise van de wijkconsulenten, communicatieadviseurs en opbouwwerkers). Maar 

ook voor het ophalen en maken van cijfers. De tijdsinvestering zal per onderdeel 
verschillend zijn en meestal kortduren, maar niet meer dan 4 uur.  

 

 

 

  



Bijlage 1. Tips voor de gebiedsagenda 

 
Tips Gebiedsagenda 

1. Stimuleringsfonds is voor bijvoorbeeld Dalen een makkie, omdat dat dorp 

krachtiger is dan bijvoorbeeld een aantal wijken.  

2. Bedenk van te voren wat je wil leren 

3. Houdt voor de bril dat het een experiment is 

4. Wil je een concept uitwerken of een inhoudsaanpak? 

5. Kijken wat er al is 

6. Wat leeft er? 

7. Wat is er al?  

8. Betrek ook de politie 

9. Koppeling maken met prestatieafspraken 

10 Maak gebruik van bestaande concepten 

11. Gebruik de Quickscans van Domesta 

12. Gebruik data om vanuit een zelfde punt te starten. 

13. Samen 

14. Samen! 

15. Open Blik 

16. BSV en wijkteam gebruiken 

17. Maak het doel helder 

18. Zorg voor duidelijk doel van het gebiedsagenda 

19. Doel = helder, maar is gebiedsagenda de oplossing? 

20. Het instrument moet geen doel op zich zijn.  

21. Dit project moet helpen om structureel te leren van de wijk en niet: opstarten, 
visie vaststellen, loslaten en weer opnieuw na ene paar jaar visie opstellen.  
Hoe blijven we in beeld houden wat we praktisch aan activiteiten doen en waar 
behoefte aan is vanuit inwoners en professionals.  

22. Ongeacht het instrument moeten we accepteren dat onze prioriteiten soms anders 
moeten op basis van wat we leren en horen van inwoners in de wijk en dit dus ook 

doen! 

23.  Van onderop! Met inwoners.  

24. Inwoner als uitgangspunt.  

25. Wie, wat missen we nog? 

26. Fysiek én sociaal  

 
Tips Inhoud en opgaven 

1. Is het mogelijk om 1 fte samen te betalen in plaats van 3x 0,3 fte in te zetten van 
drie organisaties?  

2. Duidelijk wanneer geslaagd? Wanneer zijn we blij? 

3. Met welke opdracht is elke organisatie in de wijk aan het werk?  

4. Stel 5x de waarom vraag en je hebt het doel ☺ 

5. Voorkom een semantische discussie over het woord ‘kompas’ en ga gewoon 
samen aan de slag! ☺ 

6. Begin alleen met het ‘rode’ Tuindorp 

7. ‘Rode Tuindorp’ heeft behoefte aan hulp voor opbouw van de wijk.  

8. Geen meldingen is niet hetzelfde als: niets aan de hand 

9. Worden we gezien als hulp of als bemoeienis?  

10. Wisselwerking 

11. Zoek de gezamenlijke opgave 

12. Geef duidelijk aan waar je naar streeft: wanneer ben je tevreden?  

13. Maak een overzicht van opgaven in de wijk. 

14. Tweedeling is geen probleem. Aanpak kan ook op straatniveau 

15. Inwoners: is tweedeling een probleem? 

16. Accepteren dat er twee Tuindorpen zijn. 

17. De wijk bestaat uit meerdere buurten. Per buurt is er waarschijnlijk wat anders 
nodig. Andere doelen per buurt.  

18. Heb ook aandacht voor ondermijning 

19. Bouwen aan vertrouwen 



20. Betrek zoveel mogelijk bewoners en luister naar hen. 

21. Stel de vraag: waar word je gelukkig van? 

22. Vooral dingen met inwoners bedenken en doen.  

23. Maak het gezamenlijk, maar vertaal naar individuele opdrachten. Dan is het 
gedragen.  

24. Fysieke aanwezigheid en oprechte aandacht.  

25.  Korte lijnen.  

26.  Zoek elkaar fysiek op.  

 


