
 

 

Projectbeschrijving Functieverbreding dorpshuizen 

Naam dorpshuis: Dorpshuis de Tille 

 
Plaats: Witteveen 

 
Naam contactpersoon: Marjolijn Linschoten 

 
Contatcgegevens:  

• email: mjl@5x.nl 

 

• tel: 0645264780 

 
Kamer van Koophandel nummer: 41017876 
 
Rekeningnummer: NL80RABO 0369433785 

 
Categorie: formele zorg / informele zorg  
 

Datum van invullen: 15 september 2020 

 
1. Omschrijf het projectvoorstel/idee zo kernachtig mogelijk. 

 
Het dorp Witteveen kent een krachtige, levendige en actieve samenleving. Belangrijke onderdelen hiervan 
zijn een goed georganiseerd Dorpsbelang en een gemeenschapsgebouw in de vorm van dorpshuis de Tille. 
In de laatste jaren wordt de zelfredzaamheid van het dorp steeds groter. Dit heeft onder andere 
geresulteerd in de ‘dorpsvernieuwingsprijs Nederland’ in 2017 en een geweldige deelname aan de 
Europese variant hiervan in 2018. 

Door het nadrukkelijk koersen op het versterken van eigen netwerken wordt de sociale samenhang 
in Witteveen steeds groter. Daar willen wij, in relatie tot functieverbreding van de Tille, als 
dorpshuis een nadrukkelijkere rol in spelen. 
 
Er zijn voor alle onderdelen van de pilot twee belangrijke pijlers: de samenwerking tussen DBW en 
Naoberkracht plus overige partijen en de faciliterende functie van het dorpshuis 

 

Belangrijk vinden we de goede aansluiting bij andere al lopende initiatieven. We geloven in het 
credo dat goede samenwerking leidt tot betere resultaten. 
Een natuurlijke samenwerkingspartner voor ons als dorpshuis, is Dorpsbelang Witteveen (DBW). 
DBW onderzoekt en geeft met het project Naoberkracht, vorm aan de reikwijdte van informele 
zorg en zoekt naar verbinding tussen informele en formele zorg. DBW en Naoberkracht hebben 
onderdak in Dorpshuis de Tille en op verschillende deelprojecten vindt samenwerking plaats 
tussen de Tille en DBW. 
DBW heeft de Tille uitgenodigd om ook deelgenoot te zijn in de pilot in ontwikkeling, van de 
Gemeente Midden Drenthe, die mede geënt is op voortzetting van Naoberkracht maar kijkt ook 
naar de verdere uitkristallisering tussen formele en informele zorg. 
 
Het Dorpshuis de Tille wil, via deze pilot van de provincie Drenthe, aansluiten bij bestaande 
initiatieven in het dorp Witteveen om zo te verkennen welke rolverbreding voor het dorpshuis er 
nodig en mogelijk is. De volgende onderwerpen lijken het meest zinvol en kansrijk en willen we in deze 
pilot verder onderzoeken: 
 

• 1. Formele zorg en informele zorg 

• 2.  Beweging en gezondheid 

• 3. Samenzijn rond het thema ‘eten’ 

• 4. (kwetsbare) Jongeren  
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Om synergie tussen beide organisaties te krijgen, hanteren wij, voor het maken van onderscheid tussen de 
beide pilots, het volgende: Het bestuur van de Tille is verantwoordelijk voor het runnen van de Tille als spil 
in het dorp. In die rol beheren wij de ’stenen’ van het dorpshuis. We verzorgen de juiste condities 
waardoor wijzelf of andere partijen invulling kunnen geven aan de functieverbreding. Naast de rol van het 
beheren van de stenen zijn wij overeengekomen dat dorpshuis de Tille de trekker is van beweging en 
gezondheid. 
Hiermee maken wij onderscheid tussen onze eigen taken en die van andere organisaties, en weten wij 
zeker dat de voorgenomen acties ook vanuit de (toekomstige) gebruikers komen. Op deze wijze voorkomen 
wij dat dat er activiteiten door ons gestart worden die geen draagkracht hebben in het dorp of waar geen 
behoefte aan is. 
 

Voor de thema’s 1.2 en 3 geldt dat er op onderdelen veel kennis wordt opgedaan; wij willen vooral 
aansluiten bij bestaande acties en verder onderzoeken wat de toegevoegde rol van het dorpshuis kan zijn 
om er zo een verdiepende slag aan toe te kunnen voegen.  
 

Het Thema (kwetsbare jongeren) is een thema dat nog veel aandacht zal vragen. Op welke manier 
kan de Tille een vaste rol spelen in het bereiken en  een plek geven aan jeugd in het algemeen en 
kwetsbare jongeren in het bijzonder.  
 

Voor alle thema’s geldt dat wij volop willen onderzoeken en proberen: dat is naar onze mening het 
idee van een pilot. Waar mogelijk willen wij ook uitkomsten gaan toepassen. Het pilotbudget van 
de provincie geeft niet alle ruimte hiervoor. Daarom voorzien wij een aantal aanvullende 
aanvragen voor budget bij andere organisaties.  
 

Als laatste hechten wij veel belang aan het delen van de lessen! Een pilot is in onze ogen pas 
geslaagd wanneer wij kennis kunnen doorgeven of bij onze partners en mede- pilotgenoten te 
rade kunnen gaan.  
 
 

 
2. Sterke punten 

Benoem maximaal drie sterke punten van het project/idee. 
Waarom is het een sterk project? Wat gaat het opleveren? Geef een toelichting/ voorbeeld? 

 
Is er behoefte aan meer (lokale) samenwerking? Tussen welke partijen/ organisaties? [beschrijf dit 
bij aandachtspunten/toelichting] 
 
1 Samenwerking met gevorderde kennis van DBW (Dorps Belang Witteveen) en Noaberkracht. 
Dit brengt verdere integratie tussen de besturen en vrijwilligers. DBW zit vol met ervaring en 
ervaringsdeskundigen. Samen met de praktische kennis opgedaan door Naoberkracht denken we 
een goede invulling te kunnen geven aan de vier genoemde thema’s. Het maakt namelijk dat we 
als dorpshuis niet meer vanaf ‘nul’ hoeven ter beginnen met onderzoek maar op initiatief van 
Naoberkracht kunnen ‘leunen’ op alle al aanwezige kennis en ervaring. De Tille kan ingaan op de 
behoefte van DBW en Naoberkracht en deze behoefte wordt actiepunt. 
 
2  Samen sterk, dorpsbreed gedragen met ieders expertise. Er wordt intergenerationeel gewerkt. 
Door de goede samenwerking en afstemming met de genoemde partijen DBW, Naoberkracht 
liggen er kansen op borging in de samenleving. De hierboven genoemde kennis en kunde 
aanwezig bij DBW en Naoberkracht geeft een enorme boost aan kennis en kunde voor alle 
betrokken partijen. Daarnaast mogen we aanhaken bij het eigen project van DBW rond formele 
en informele zorg dat draait met de gemeente Midden Drenthe.  
 
3 sociale verbinding. De activiteiten in het dorp leiden tot verbinding. 
 



 

 

 
Eventuele aandachtspunten/ toelichting 
Het dorp Witteveen is een partij met al aardig wat ervaring rond de thema’s zorg, 
zelfredzaamheid en ‘naoberschap’. In haar recente visie spreekt het Dorp Witteveen dan ook uit 
dat de Tille de spil van het dorp is.  
De Tille zoekt naar nieuwe invulling van de ruimtes naar aanleiding van het vertrek van de 
peuterspeelzaal en de kinderopvang . We zoeken daarom naar een verbreding van het gebruik 
van de Tille , samen met het dorp, immers de Tille is het huis van het dorp. Naast het gewenste 
effect van een nog grotere zelfredzaamheid van de bewoners heeft het mogelijk een neveneffect 
van meer gebruik van de Tille.  
Daarom zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij bestaande activiteiten, maar die willen wij 
uitbreiden of verdiepen waar het past binnen de taken en visie van het Dorpshuis.  
 
 
 

3. Ideeën en activiteiten **) 

Omschrijf de ideeën/ activiteiten om op te pakken binnen het project. Vul in: 

◦ Idee/activiteit: kort en herkenbaar 

◦ Toelichting: nadere omschrijving 

◦ Kansrijk, omdat: sterke punten waarop je inspeelt 

◦ Partijen: doelgroepen waarop je idee/activiteit zich richt (wees zo concreet mogelijk 
en denk daarbij aan leeftijdscategorieën, aantal mensen, verzorgingsgebied, etc.) 

  
1. Formele zorg en  informele zorg   
 
Toelichting:  
Aan ons de taak om te onderzoeken hoe we invulling 
kunnen geven aan de vragen van Naoberkracht 
Ruimere openingstijden de Tille voor ‘WMO 
voorziening zonder indicatie ‘ inclusief geschikte 
binnen- en buitenruimte en juiste binnenventilatie 
(ivm Corona). 

  
Kansrijk omdat:  
Als onderdeel van Pilot met Gemeente Midden 
Drenthe, waar zorgaanbieders ook geborgd zijn. 
 
Partijen: de Tille, DBW, Welzijnswerk Midden 
Drenthe, Naoberkracht, werkgroep 
dorpshuiskamer en Gemeente Midden Drenthe  
 
 
 
 

3. Samen zijn rond het thema eten  

 
Toelichting: 
Er is behoefte aan invulling van het thema samen 
eten. Op dit moment is er 1 ochtend openstelling 
voor het samenzijn en worden op speciale 
momenten samen -eet- momenten georganiseerd. 
Wij onderzoeken op welke manier wij deze 
activiteiten kunnen uitbreiden, kunnen verbreden 
qua aanbod en tegelijkertijd kostendekkend 
kunnen houden. Nu in Coronatijd is het benutten 
van buitenruimte veelbelovend.  
Wij willen finetunen in welke vorm de grote 
buitenruimte rondom de Tille kan worden ingezet 
in de wensen rond dit thema. Wij denken hierbij 
aan het vormgeven van de behoeftes van 
(toekomstige) gebruikers .Ideeën die hier over 
leven zijn  een mobiele keuken,  terras, een 
verplaatsbaar en verwijderbare bescherming tegen 
weer en wind, meer of andere vormen van ‘samen 
eten’. 
 

Kansrijk omdat:  
– Er bewezen is dat er  belangstelling bestaat   
samen te eten.  
– Het samen eten aan verschillende behoeftes     
invulling geeft. 
– Het aanvullende onderzoek naar de juridische 
mogelijkheden geeft meer duidelijkheid aan de 
mogelijke taakstelling voor dorpshuizen.  

 
Partijen:  



 

 

De Tille, werkgroep voedselbossie, Naoberkracht 
 

 2. Beweging en gezondheid.  
 
Toelichting:  
Ook op dit thema is al de nodige ervaring opgedaan. 
Tot nu toe vinden de activiteiten veelal plaats binnen 
de grenzen van de formele of informele zorg. In deze 
pilot willen wij een vervolg geven aan eerdere 
initiatieven rond het thema gezonde lifestyle en dit 
uitgebreid vorm geven. Wij denken aan het verder 
ontwikkelen van de wensen en mogelijkheden, 
stimuleren van het opzetten van activiteiten rond dit 
thema en het nemen van ruimtelijke maatregelen om 
activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.  
 
Kansrijk omdat:  
Er al ervaring is opgedaan en wij nog meer nieuwe 
partners kunnen uitnodigen voor een vervolg. 
 
Partijen:  
De Tille en  Naoberkracht, aanbieders formele en 
informele zorg, huurders ruimten de Tille,  
Buurtacademie, etc., Welzijnswerk Midden Drenthe 
 
 
 

4. (kwetsbare) Jongeren 
 
Toelichting: 
Er is behoefte aan ontmoeting tussen – en met- 

jongeren. Naast ontmoetingen tussen jongeren, 
willen wij een bijdrage leveren aan de integratie 
van kwetsbare jongeren;er wordt gedacht aan fun 
en educatie. De verwachting is dat het nodig is 
ruimte aan te passen. 
 
 
 
 
Kansrijk omdat: 
In het dorp is in breed verband vastgesteld dat 
deze opgave er ligt en niet makkelijk kan worden 
ingevuld.  

 
Partijen: 
De Tille en  Naoberkracht,  de diverse 
sportverenigingen in Witteveen e.o., gemeente 
Midden Drenthe, Welzijnswerk 
Midden Drenthe 

 
 

4. Maatschappelijke waarde 
Benoem maximaal 4 maarschappelijke effecten die verbonden zijn aan je kansen? 

Oftewel: welke verbetering in een situatie van mensen of buurten kun je realiseren? 
Geef per effect een argumentatie. Wees duidelijk en zelfkritisch. 
 

Effect: Treedt op omdat: 
1. 
Nog meer samenhang in voorzieningenaanbod 
voor inwoners van Witteveen, dit bevordert de 
leefbaarheid 

 
 
2. 
Meer inhoud voor dorpshuis met zelfbestuur 
 
 
 
 
3. 
Magneet voor toekomstige inwoners en 
bedrijven 

 
 
4. 
Wellicht werkgelegenheid voor lokale situatie 
 

Ons doel is om een zo groot mogelijk aanbod 
aan gewenste en benodigdse activititeiten te 
kunnen laten plaatsvinden in het dorpshuis. Op 
deze manier kunnen (nieuwe)  inwoners  in 
Witteveen tot hoge leeftijd en met beperkingen 
blijven wonen.  
 
Bovenstaande activiteiten vinden grotendeels in 
Dorpshuis plaats. We geven dus meerwaarde 
aan het dortpshuis door een bredere 
taakstelling.  
 
 
Witteveen is een actieve gemeenschap waar het 
goed toeven is.Met de toenemende activiteiten 
maken we het dorp witteveen aantrekkelijer.  
 
 
Dit is een wens en wellicht een kans voor het 
dorpshuis als verhuurder van ruimten.  



 

 

 
 

5. Ondersteuning  
Geef aan welke ondersteuning eventueel nodig is om de plannen te realiseren?  
Dat kan gaan om financiën, kennis en kunde. Denk bij kennis en kunde bijvoorbeeld aan 
procesbegeleiding, sparringpartner of specialistische kennis (bedrijfsmatig, vastgoed, juridische, 
anderszins). Maak dit zo concreet mogelijk.  
 
 
Financiën: Geld voor de benodigde aanpassingen voor de Tille op de vier thema’s en 
organisatiekosten. 
 
Kennis:  kennishiaat: 

– juridische kennis rond mogelijkheden en beperkingen paracommerciële instellingen in 
relatie tot activiteiten rond zorg.(denk aan concurrentiebeding, beperkte openingentijden’ 

– inhoudelijke kennis op het gebied van Formele en informele zorg, raak en snijvlakken van 
deze twee , jeugdzorg in het bijzonder. 

 
 

6. Overige  
Geef hieronder evt. punten weer, die je niet kwijt kon in het formulier, maar die wel relevant 
zijn/vermeld moeten worden. 
 

 
De pilot met de gemeente MD is nog in ontwikkelingsfase. De verwachting is dat de pilot begin 
2021 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
  
 

 
7. Begroting 

 
1. Formele en informele zorgaanbieders 
2. Beweging en gezondheid 
3. Samenzijn rond het thema ‘eten’ 

4. (kwetsbare) Jongeren  
 
Budget Bedrag  Opmerking 

Middelen provincie   €    8500,00  
Fonds vitaal Platteland    €    8500,00 Nog niet ingediend  
Oranjefonds    €  10000,00 Nog niet ingediend  

Dorpenoverleg Midden 
Drenthe 

  €        750,00 Nog niet ingediend 

Dorpsbelangen Witteveen   €        500,00 In behandeling 
Inzet vrijwilligers    €      1500,00  
Eigen bijdrage   €       1800,00  
Totaal    €     31550,00  

 

Kosten Bedrag  Opmerking 
Activiteit 1 
formele informele zorg 
aanpassingen ruimte o.a. 
klimaatbeheersing, 
herinrichting binnenruimte 

 

 
  €      5050,00 

  €      2500,00 

Mede door de Corona, zijn 
de aanpassingen voor deze 
activiteit, met stip op 
nummer 1.  
 



 

 

Onvoorzien                             
                              

  €        250,00                         
                               €  7800,00 

Activiteit 2 
beweging en gezondheid 
Organisatiekosten 
Aanpassingen ruimte  
Nieuwe apparatuur 
Onvoorzien   

 
 
  €        350,00 

  €      3000,00 

  €      3400,00 

  €         250,00 

                                €  7000,00 

Bij dit onderdeel zijn wij als 
dorpshuis met name de 
kartrekkers.  

 Activiteit 3 

samenzijn rond thema eten 
aanbrengen schuifpui 
vormgeven terras. 
Overkapping  
Tuinmeubelen (seniorproef 

 
 
  €       5500,00 

  €       2500,00 

  €       3500,00 

  €       4500,00 

  €          250,00 

                          
                              € 16250,00 

 

Dit is een lang gekoesterde 
wens vanuit het dorp , 
welke wij nu door dit project 
hopen te verwezenlijken. 
 

Activiteit 4 
(Kwetsbare) jongeren  
Ontwikkelingskosten  
Aanpassingen Dorpshuis 

 
€       500,00 

 
€    P.M.  

Deze activiteit moet nog 

verder worden ontwikkeld, 

aan de hand daarvan wordt 

er een plan van aanpak 

gemaakt. De uitkomst 

hiervan bepaalt welke 

fysieke aanpassingen nodig 

zijn.  

 

 
 
   
Totaal      €  320050,00  

 
 


