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TIJD-
SCHRIFT 
SALLAND
DOET

WAAROM ZO’N MOOI TIJDSCHRIFT?
Salland komt voor zichzelf op! De maatschappelijke ondernemingen in onze regio hebben zich 
met de gemeenten en provincies en met organisaties van ondernemers en inwoners gecommit-
teerd aan een Maatschappelijk Bestemmingsplan. Door samen prioriteiten te stellen en onze 
krachten te bundelen, realiseren we met beperkte budgetten een optimaal aanbod van betaal-
bare woningen, zorg, onderwijs en kinderopvang, openbaar vervoer, winkels en diensten.

Wij zijn inmiddels druk bezig om concrete initiatieven te ontwikkelen. Maar in de ontwikkeling 
van het Maatschappelijk Bestemmingsplan hebben wij al snel ontdekt dat de deelnemende 
organisaties het niet alleen kunnen. Zelfs niet als zij goed samenwerken. Als Salland zelf moet 
zorgen voor de leefbaarheid, dan hebben wij de actieve participatie van de hele samenleving 
nodig.

Vanuit dit bewustzijn voegen wij een nieuw initiatief toe: de oprichting van het open digitale 
platform ‘Salland Doet’. Dit laagdrempelige platform maakt voor alle inwoners zichtbaar wat 
wij samen proberen te bereiken en het nodigt uit om deel te nemen. Dit laagdrempelige open 
platform verbindt alle initiatieven op het gebied van duurzame leefbaarheid en vitaliteit van de 
mensen die in Salland wonen.
 
Het biedt op een gemakkelijke manier uitwisseling van informatie aan, van en voor de be-
trokken inwoners en hun organisaties. Om de samenwerking te zoeken, om te zorgen dat die 
samenwerking effectief is, en om te voorkomen dat wij dingen dubbel doen. Maar vooral om 
elkaar gemakkelijk te kunnen vinden als er hulp nodig is, op welk vlak dan ook.

Het platform moet van iedereen worden en daarom willen we het eigenaarschap van het 
platform onder brengen in een sociale coöperatie. Iedereen in het gebied, zowel inwoners als 
instellingen en bedrijven, kan lid worden van de coöperatie en is daarmee mede-eigenaar van 
het platform. Salland Wonen, UtHuus, Landstede Welzijn en de werkgevers hebben hun partici-
patie al toegezegd.

Dit tijdschrift geeft meer informatie over Salland Doet en over rol en nut van de sociale coöpe-
ratie. Het vertelt over ons landelijke voorbeeld, Wehelpen, waarmee wij samenwerken. En het 
geeft een inkijkje in de coöperatie de Haagse Markt die zich in een heel andere omgeving en 
een heel ander krachtenveld op een vergelijkbare manier inzet voor versterking van participatie 
en verbetering van de leefbaarheid.

Dit tijdschrift is vooral een oproep aan u om deel te nemen in onze sociale coöperatie. Die 
oproep zal binnenkort worden gevolg door  een uitnodiging tot een gesprek, waarin wij graag 
uitleggen wat uw rol bij Salland Doet kan zijn. We hopen dat dit tijdschrift u alvast enthousiast 
maakt om mee te doen. 

Veel leesplezier!
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DOET
Op initiatief van woningcorporatie SallandWonen 
hebben onderstaande maatschappelijke onderne-
mingen, belangenorganisaties en overheid zich in 
2014 verenigd achter een Maatschappelijk Bestem-
mingsplan dat de leefbaarheid in de regio rond 
Raalte en Olst-Wijhe te versterken.

Het platform Salland Doet vormt een spinnenweb 
van verbindingen tussen de inwoners van onze re-
gio onderling en tussen inwoners en organisaties.

0908

WONEN
Salland Wonen 
Plaatselijk Belang

WELZIJN EN CULTUUR
Landstede Welzijn
Uthuus
Kulturhus Raalte
ouderenbond KBO Heino

ZORG
Zorggroep Raalte
Stichting De Parabool
RIBW Groep Overijssel
JP van den Bent Stichting
Carinova

ONDERNEMEN
Rabobank Salland
Kring Raalter Werkgevers
Ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe
Kinderopvang Koos
Het Communicatiegilde

OVERHEID
provincie Overijssel 
Gemeente Raalte
gemeente Olst-Wijhe
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Hoe betrek je de 55.000 inwoners van Raalte en 
Olst-Wijhe anno 2015 bij de initiatieven van een tien-
tal maatschappelijke organisaties om de regio vitaal 
te houden? Met een laagdrempelig en toegankelijk 
online platform natuurlijk! Salland krijgt een eigen 
digitaal platform dat een samenleving ondersteunt 
waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Net als elders in landelijk gebied staat de vitaliteit 
en leefbaarheid in Salland onder druk. De stad lokt 
en jongeren hebben de neiging weg te trekken. Dat 
zet de voorzieningen onder druk en die druk wordt 

versterkt door bezuinigingen op zorg en maatschap-
pelijke voorzieningen. Dus moeten de mensen van 
Salland zelf werk gaan maken van leefbaarheid.

Op initiatief van woningcorporatie SallandWonen 
heeft een aantal maatschappelijke partners de 
handen ineen geslagen om samen te werken aan 
instandhouding en verbetering van duurzame 
voorzieningen van hoge kwaliteit. Gebruik makend 
van het ‘Model Gebiedsdekkende Voorzieningen’ 
dat is ontwikkeld in opdracht van de provincie 
Overijssel, stellen zij prioriteiten en bundelen zij 

PARTICIPEREN
PARTICIPEREN OP HET 
PLATFORM SALLAND DOET

hun krachten. Ook zullen zij hun investeringen op 
elkaar af gaan stemmen om de benodigde voorzie-
ningen te realiseren.

Het Maatschappelijk Bestemmingsplan dat deze 
maatschappelijke organisaties hebben gesloten 
gaat alleen werken als inwoners toegang hebben 
tot de informatie over het aanbod van het plan en 
als zij daaraan bijdragen. Het zijn vrijwilligers die 
hulp bieden en thuiswonende ouderen die deze 
hulp nodig hebben. Zij zijn de organisatoren en de 
deelnemers aan het sportevenement. De spreker 

op de voorlichtingsavond en zijn publiek. De vrijwil-
lige ondersteuner en de mantelzorger. Zij hebben 
ideeën en zoeken informatie over de ideeën van 
anderen.

Kortom: het Maatschappelijk Bestemmingsplan 
heeft een informatie- en communicatieplatform 
nodig om effectief te zijn. Een onlineplatform dat 
inzicht geeft in de beschikbare voorzieningen en 
sociale activiteiten en dat vraag en aanbod van 
bewoners  en de geboden voorzieningen bij elkaar 
kan brengen.
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LAAGDREMPELIG EN UITNODIGEND
De kern van het platform Salland Doet is een 
website die inmiddels door professionele bouwers 
wordt voorbereid. Als de site eenmaal in de lucht 
is, zullen vrijwilligers zorgen voor onderhoud en 
verdere ontwikkeling, zodat het echt een platform 
voor en door inwoners van Salland is. Zij moeten 
zich zo verbonden voelen dat het mede ook door 
hen in stand kan worden gehouden.

De bouwers hebben de opdracht meegekregen 
om een laagdrempelig platform te bouwen. Het 
moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook bijvoor-
beeld voor ouderen die zelfstandig willen blijven 
wonen of voor jongeren die informatie zoeken of 
hulp willen bieden. Laagdrempelig ook in beheer, 
omdat wij het platform samen met leerlingen en 
vrijwilligers inhoud willen geven en verder willen 
uitbouwen.

Daarnaast moet de website aantrekkelijk zijn 
voor betrokken mensen in onze regio. Relevant 
nieuws uit onze omgeving geeft de site aantrek-
kingskracht en de informatie die wij geven nodigt 
mensen uit om  mee te denken en hulp te bieden 
in hun omgeving. Een interessante website lokt 
bezoek en druk verkeer uit. Daarbij waken wij wel 
over transparantie en objectiviteit, zodat roddel en 
achterklap geen kans krijgen en iedereen zich veilig 
voelt op het platform.

Salland Doet kan leren en lenen van een verglijk-
baar landelijk initiatief, Wehelpen, waar wij ons bij 
gaan aansluiten. Dit platform en de gelijknamige 
coöperatie zijn opgericht door Achmea, Bureauvijf-
tig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers 
en VitaValley. De coöperatie stimuleert het bieden 
van hulp en het helpen van elkaar via de website 
www.wehelpen.nl. Onder de rubrieken ‘ik zoek 
hulp’, ‘ik wil helpen’ en ‘ik wil hulp organiseren’ 

kunnen vraag en aanbod elkaar vinden op een 
soort digitaal prikbord. 
Door samen te werken en investeringen te delen 
met Wehelpen, kan Salland Doet bijdragen aan 
een krachtige infrastructuur. De samenwerking 
vergroot de sociale impact en de communicatie- en 
distributiekracht, maar Salland Doet blijft daarbij 
herkenbaar en laagdrempelig Sallands. Elkaar vin-
den is eenvoudiger omdat wij de regio en niet het 
hele land bedienen.

STAP-VOOR-STAP
Het platform Salland Doet biedt mogelijkheden 
voor initiatieven op allerlei terrein, van kinderop-
vang tot verenigingsleven en van overheidsdien-
sten tot thuishulp. Daarom gaan de bouwers van 
het platform structuur en vormgeving flexibel 
maken,  zodat alle betrokken partijen binnen het 
concept hun eigen beeld kunnen behouden. Daar-
bij is gekozen voor een modulaire opbouw, zodat 
in verloop van tijd nieuwe activiteiten en initiatie-
ven aan kunnen haken en op de website hun plaats 
kunnen vinden. 

We starten klein en concreet vanuit de digitale 
informele zorg. Dit soort bemiddeling tussen vraag 
naar en aanbod van vrijwilligers wordt al gegeven 
door Vrijwilligerspunt Raalte, dat onderdeel is van 
Landstede Welzijn. Tot op heden komt de hulp-
vraag binnen via zorg- en welzijnsorganisaties, die 
via het Vrijwilligerspunt de mensen zoeken die de 
gevraagde hulp willen geven. Het platform geeft 
vraag en aanbod de mogelijkheid om elkaar direct 
te ontmoeten en direct en flexibel op elkaar in te 
spelen. 

Het Vrijwilligerspunt Raalte is ‘kartrekker’ en fysiek 
contactpunt tijdens deze eerste ontwikkelingsfa-
se van het platform. Als geen ander voelt het de 
grote en groeiende behoefte aan vrijwilligers door 

de transitie van AWBZ naar WMO en  het partieel 
wegvallen van de huishoudelijke en persoonlijke 
begeleiding. Salland Doet trekt naar verwachting 
juist ook mensen aan die zich niet bij een organisa-
tie aan willen sluiten of die reageren op een speci-
fiek individueel hulpverzoek dat zij op het platform 
vinden. Per saldo levert het een veel groter aanbod 
aan vrijwilligers op.

In september 2015 kan de eerste fase van start 
gaan. Wij hopen dat een stabiel platform waarop 
(zorg) vrijwilligers en (zorg) vragers elkaar vinden. 
Dat platform gaan wij dan bij iedereen in Raalte en 
omgeving bekend maken met papieren en digita-
le mailings, via magazines en nieuwsbrieven van 
de deelnemende organisaties, op de achterkant 
van pinbonnen en parkeerbonnen, op posters en 
affices en via social media. Dat moet in het najaar 
een bruisende uitwisseling gaan opleveren. Dan 
wordt het tijd om het concept naar heel Salland uit 
te rollen.

MEER EN BREDER
In fase 1 kan het platform laten zien waartoe het 
dient en wat het kan bijdragen aan een vitale sa-
menleving. Vanaf november 2015 gaan wij werken 
aan aanvullende modules voor andere toepassin-
gen en voorzieningen. Dat doen wij in overleg met 
Wehelpen, zodat we met de beschikbare energie 
het optimale resultaat kunnen bereiken.

Het Vrijwilligerspunt kan daarbij een centrale rol 
blijven spelen. Het werkt al vele jaren samen met 
ketenpartners. Deze bestendige relatie legt de 
basis voor een goede samenwerking bij het imple-
menteren van een informele zorg-website waar 
verschillende van die ketenpartners bij betrokken 
zullen worden. De ervaring die in deze samenwer-
king wordt opgedaan kan worden gebruikt in ver-
volgfasen van de ontwikkeling van het platform.

DE SOCIALE COÖPERATIE SAMEN SALLAND 

Het platform Salland Doet is er voor en door 

de gemeenschap. Het stelt zich ten doel om de 

leefbaarheid in onze gemeenschap te verbeteren. 

Het is dan ook logisch dat Salland Doet van de 

gemeenschap is.

De instellingen die deelnemen aan het Maat-

schappelijk Bestemmingsplan willen daarom het 

platform in handen geven van een sociale coöpe-

ratie die speciaal voor dit doel wordt opgericht. 

Wij zullen deze coöperatie vormgeven naar het 

model van de coöperatie We Helpen. En wij nodi-

gen niet alleen de betrokken organisaties, maar 

ook alle inwoners van onze regio uit om een actie-

ve betrokkenheid bij het platform te ondersteunen 

met het lidmaatschap van de coöperatie.

Iedere deelnemer koopt zich in middels het 

kopen van één of meer certificaten, waarmee de 

Stichting een startkapitaal vormt. Alle certificaat-

houders hebben stemrecht. Door de participatie 

ontstaat er een echte verbinding tussen alle 

deelnemers en participanten. De coöperatie 

Salland Doet zal zich aansluiten op de coöperatie 

We Helpen, ter ondersteuning van de verbinding 

tussen de platforms van beide coöperaties worden 

gelegd.

De sociale coöperatie houdt kosten en opbreng-

sten in balans. Voor de ontwikkeling van het 

platform worden professionals ingehuurd en voor 

de financiering daarvan heeft SallandWonen 

samen met Landstede namens de deelnemende 

organisaties subsidie aangevraagd bij het Oranje-

fonds. Dit fonds, dat zich richt op bevordering van 

de betrokkenheid in de samenleving, kan Salland 

Doet een vliegende start geven.

Exploitatie, beheer, onderhoud en verdere ont-

wikkeling van het platform worden gefinancierd 

uit lidmaatschapsgelden van de leden van de 

coöperatie. Die kosten houden wij laag door het 

werk zoveel mogelijk door vrijwilligers en door 

leerlingen van onze scholen te laten doen. Ook 

in die zin is het platform van ons allen. Actieve 

participatie vergroot de betrokkenheid.



DE 
HAAGSE 
MARKT: 
EXPERIMENT
IN SOCIALE 
VERBINDING
Werken aan leefbaarheid en vitaliteit speelt niet alleen in het landelijk gebied van Nederland, maar ook in de grote 
stad. Een delegatie uit Salland ging op bezoek bij de grootste openlucht markt van Europa, in Den Haag. Om te kijken 
en te vergelijken, en om verrassend veel leerzame overeenkomsten te ontdekken. Angelieke Huisman vertelt.
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Vanuit mijn ervaring met sociale verbinding die ik 
onder meer bij het Holstohuus in Olst-Wijhe heb 
opgedaan, ben ik betrokken geraakt bij De Haagse 
Markt. Ik kreeg het verzoek te adviseren bij het ver-
sterken van de verbinding tussen de markt en omlig-
gende volkswijken, de Schilderswijk en de Transvaal-
buurt. De enorme markt met vijfhonderd kramen, 
waar meer dan honderd nationaliteiten actief zijn 
en die op een goede dag 25.000 bezoekers trekt, is 
over de jaren verlopen en verloederd en heeft veel 
van zijn goodwill in de buurt verloren. Daar wil de 
gemeente Den Haag verandering in brengen, met 
een ingrijpende renovatie en inzet op meer sociale 
cohesie met de omliggende wijken.

Door alle verschillen heen zag ik opmerkelijke over-
eenkomsten tussen wat de Markt in Den Haag en 
de partners van het Maatschappelijk Bestemmings-
plan in Salland proberen te bereiken. Net als bij 
ons is op de Haagse Markt leidend in alles wat we 
doen en bedenken dat we verschillende vormen 
van samenwerken willen stimuleren vanuit een 
gedeeld financieel beeld. Want zonder economie 
geen duurzame leefbaarheid en vitaliteit!

Dat wilde ik delen met mijn partners in Salland. Ik 
kreeg steun van Ed Penninks van SallandWonen om 
een excursie te organiseren om mijn inzichten te 
delen. En zo kwam het dat op 4 maart een gezel-
schap in de bus naar Den Haag zat. De gezamenlijke 
heenreis gaf alle tijd voor een inleiding op wat er 
rond de Haagse Markt gebeurt en om vragen te 
beantwoorden. Zodat het gezelschap enigszins was  
voorbereid op de ontvangst door een delegatie van 
gemeente en marktkooplieden, onder leiding van 
de voorzitter van hun nieuw opgerichte coöperatie, 
Robbie van der Veen.

De renovatie van de Markt heeft lang op zich laten 

wachten. Er waren Europese subsidie-eisen die 
begrepen en overwonnen moesten worden. En 
er moest politieke steun en daadkracht worden 
gemobiliseerd. Toen de fysieke verbouwing twee 
jaar geleden eindelijk werd aangevat hield dat de 
gemoederen bezig, zowel van marktkooplieden die 
beducht waren voor verandering en hogere kosten 
als van omwonenden die vreesden voor meer 
overlast.

Maar het afgelopen jaar dringt steeds meer het 
besef door dat als de verbouwing is afgerond het 
echte werk pas begint. Want die nieuwe hardware 
is niets zonder de software, de mensen, de onder-
nemers, de omwonenden en de maatschappelijke 
organisaties die er wat van moeten maken. Geluk-
kig staat het nu volop op de agenda. Daarbij wordt 
dan ook meteen de worsteling om daar vorm aan 
te geven zichtbaar. Want het vraagt om nieuwe 
spelers, nieuwe rollen en een andere houding. 

Verzoek aan mij was om de omgeving (in brede 
zin) in contact, verbinding te brengen met de 
Haagse Markt en samenwerking in gang te zetten. 
Daar waar bewoners in eerste instantie in verzet 
kwamen en bezwaar aantekenden, zijn ze nu in 
gesprek met de bestuurders van de markt, de 
Marktkamer, en met de gemeente. Van een hand-
tekeningenactie tegen de verbouw, hebben ze nu 
een Buurtkamer gevormd als vertegenwoordiger 
van de omwonenden en bieden zij hun capacitei-
ten en kennis aan de Marktkamer.

Hoe is dat gelukt? Eigenlijk is het kinderlijk sim-
pel. De initiatiefnemers van de actie hebben we 
gebeld, we zijn in gesprek gegaan en we hebben 
vragen beantwoord. Ook zijn we deur-aan-deur 
gegaan en vragen beantwoord. Het is veel effec-
tiever om in gesprek emoties over tafel laten gaan 
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dan om brieven te schrijven of informatiefolders te 
verspreiden. Het levert een groep kritische, maar 
coöperatieve bewoners op.
 
Kost dat veel tijd? Ja: in eerste instantie wel. Maar 
nu levert het alleen maar tijd op, omdat we diverse 
ingangen hebben en talenten van omwonenden 
benutten. Zo is er nu een vrijwilliger die spoedbe-
richten rondbrengt en die ingezet kan worden als 
gastheer. Een aantal bewoners heeft aangeboden 
om als panel te dienen voor vragen van onderne-
mers of gemeente en men wil graag een bijdrage 
leveren aan een klantenonderzoek.

In plaats van te klagen zijn de bewoners nu via 
de Buurtkamer in gesprek met Marktkamer over 
zaken die beide raken, zoals begin- en eindtijd van 
de markt of verkeersoverlast.

De ondernemers in de straten en gebouwen rond-
om de markt hebben we op dezelfde wijze bena-
derd. We gaan gemiddeld eens in de veertien da-
gen even langs en vangen zo de meeste vragen af. 
Ook daar was er sprake van verzet en vreesde men 
omzetschade door de verbouwing. Dat raakt aan 
hun “boterham”. Door alle bezwaren heen zijn we 
in gesprek gebleven en nu vragen de ondernemers 
of er meegedacht kan worden om de uitstraling 
van hun panden aan te laten sluiten bij de nieuwe 
markt. Zij willen in gesprek met de Marktkamer 
over samenwerking op het terrein van PR, acties 
en parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen.

Stapje voor stapje, beetje bij beetje, vertrouwen 
opbouwen. Ik kan u verzekeren: dat kost meer tijd 
dan de verbouwing. 

Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking 
tussen de VSO school De Einder, die op een steen-
worp afstand van de markt staat. Leerlingen van 
deze school voor lager beroepsonderwijs hebben 
grote moeite om een stageplaats te vinden. Na 
een kop koffie met de directeur van deze school 
ging het razendsnel. De Einder heeft een kraam op 
de markt waar ondernemers terecht kunnen met 
klussen die zij hebben. Stageplaatsen bij markton-
dernemers, stageplaatsen bij schoonmaakbedrijf, 
kluisjes voor bezoekers. 

In vervolg op de samenwerking met De Einder 
zijn er concrete afspraken over samenwerking 
gemaakt met ROC Mondriaan voor middelbaar 
beroepsonderwijs. Ook leerlingen van deze door-
gaande leerlijn doen op de Haagse Markt ervaring 
op, waar zij onder meer als gastheer of gastvrouw 
optreden en bezoekers helpen hun weg te vinden. 

Sociale verbinding is een kwestie van heel veel 
draadjes weven tussen de spelers in de lokale eco-
nomie en de omwonenden. VSO-School De Einder 
en productiebedrijf Topaze die in samenwerking 
met Urban Farming van hergebruikte banners een 
speciale boodschappentas met opdruk voor de markt 
maken bijvoorbeeld. Of de marktkooplieden die zich 
verenigd hebben in een coöperatie en die afspraken 
maken met de Voedselbank. Het levert tegelijk on-
derlinge goodwill en economisch draagvlak op. 

Voor de delegatie uit Salland was dit Haagse 
experiment in sociale verbinding een openbaring. 
Context, de bevolkingssamenstelling, de grootste-
delijke problematiek, dialect en omgangsvormen 
verschillen hemelsbreed van wat wij in onze regio 
gewend zijn. 



SALLAND
WONEN 
KIEST 
VOOR 
SAMEN-
WERKING 
Woningcorporatie SallandWonen wordt in haar 
zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving beperkt 
door nieuwe regels en financiële restricties. Om het 
woningaanbod en het maatschappelijk vastgoed op 
peil te houden, werkt zij samen met ketenpartners 
en doet zij een beroep op burgers en bedrijven. “De 
sociale coöperatie Salland Doet geeft vorm aan de 
betrokkenheid die wij zoeken”, zegt directeur-
bestuurder Ed Penninks. 

SallandWonen is al decennialang actief in de 
plattelandsgemeenten Raalte en Olst-Wijhe. De 
corporatie is verbonden met het gebied en kent 

de cultuur, de geschiedenis en de lokale vraagstuk-
ken die de mensen in haar werkgebied raken. Zij is 
begaan met de kwaliteit van de leefomgeving van 
haar bewoners. Zij draagt daaraan bij met goede 
en betaalbare huizen en zij investeert in maat-
schappelijk vastgoed, bijvoorbeeld om het Hol-
stohus in Olst-Wijhe, het Kulturhus Raalte en het 
Informatiecentrum Den Nul onderdak te geven.
Het speelveld van een woningcorporatie verandert 
snel. SallandWonen wordt geconfronteerd met na-
tionale en Europese regelgeving die bijvoorbeeld 
grenzen stelt aan investeringen in maatschappelijk 
vastgoed of het inkomen van een huurder in de 
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sociale sector aftopt op modaal. Er worden ook 
aanvullende eisen gesteld aan het vermogen van 
de corporatie, dat te lijden heeft gehad van de  
economische crisis en heffingen van de overheid. 
Tegelijk verandert het werkveld. Een veranderde 
bevolkingssamenstelling en veranderende  maat-
schappelijke eisen vragen om aanpassing van het 
woningbestand en herschikking van maatschappe-
lijk vastgoed. Er is werk aan de winkel!

KLEINER SPEELVELD
De maatschappelijke ambitie om voortrekker te 
zijn in het verbeteren van de  leefomgeving is 

ongebroken. Deze tijd van grote verandering en 
schaarse middelen dwingt SallandWonen om zich 
daarbij te concentreren op haar kerntaken. Zij 
moet binnen smallere marges op een (economisch) 
verantwoorde wijze invulling geven aan haar ambi-
tie. De woningcorporatie kan niet per definitie de 
geldschieter zijn die voor alle kosten van maat-
schappelijke projecten garant staat. 

“Wij realiseren ons dat wij onze voortrekkersrol 
niet alleen kunnen waarmaken”, zegt Ed Penninks. 
“Voor een passend aanbod van voorzieningen nu 
en in de toekomst zullen wij samen moeten wer-
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ken met partners in de regio. Omdat de speelruim-
te daarvoor kleiner wordt, vergt dit creativiteit. 
We moeten een slimme manier vinden om samen 
maatschappelijk rendement te halen uit onze 
geldstromen en uit de financiering die wij kunnen 
aantrekken.”

Vanuit dit inzicht nam SallandWonen het initiatief 
tot een Maatschappelijk Bestemmingsplan. Daarin 
verenigt de corporatie zich met onderwijs-, zorg- 
en welzijnsinstellingen, bewonersverenigingen, 
bedrijfsleven, gemeenten en provincie achter 
een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de 
samenleving. Zij stellen vast welke voorzieningen 
nodig zijn om de plattelandsgebieden vitaal en 
leefbaar te houden. Het plan mikt op de optimale 
balans tussen gebiedsdekkende voorzieningen en 
de daartoe benodigde hoeveelheid vastgoed voor 
het verzorgingsgebied.

DUURZAME SAMENWERKING
De samenwerking bestrijkt een breed terrein en 
richt zich op de lange termijn. SallandWonen staat 
voor investeringen in alle benodigde zorgcentra, 
gemeenschapshuizen en ander maatschappelijk 
vastgoed, en die uit hun aard een horizon van tien 
jaar of langer hebben. Partners worden dan ook 
uitgenodigd om zich voor die langere termijn te 
committeren. In het kader van het Maatschappe-
lijk Bestemmingsplan worden afspraken gemaakt 
voor de komende drie tot vijf jaar. 

De beoogde voorzieningen moeten duurzaam 
zijn. Zij moeten voldoen aan gespecificeerde 
normen van drempelwaarde, spreiding en bereik 
om een gezonde economische basis te hebben. 

In een veranderende wereld betekent duurzaam 
ook dat zij worden gebouwd op de verwach-
te verschuiving in bevolkingssamenstelling en 
zwaardere eisen van toegankelijkheid, veiligheid 
en leeftijdbestendigheid. Investeringen zijn alleen 
verantwoord als zij ook duurzaam gefinancierd 
kunnen worden.

“Slimme partners kunnen meer met minder geld”, 
zegt Penninks. “Door verschillende voorzieningen 
onder één dak te brengen, bijvoorbeeld een com-
binatie van café, dorpshuis en gezondheidscen-
trum.  Door basisvoorzieningen flexibel en mobiel 
te maken, zoals de apotheek-bus of het spreekuur 
in het dorpshuis. Of door een combinatie van onli-
nevoorzieningen met vervoer op maat naar zorg- 
of welzijnscentra. Dat krijg je alleen voor elkaar 
als de verschillende partners in de keten elk hun 
bijdrage leveren.”
  
Die ambitie vergt een doorlopende participatie 
van alle ketenpartners, steeds inspelend op elkaar. 
Waar nodig zullen concept, timing en tempo 
moeten worden aangepast. Het is een kwestie 
van steeds weer de ontwikkeling toetsen aan de 
eigen ambities en aan die van haar partners. Alleen 
gezamenlijk kunnen de partners een maximaal en 
passend voorzieningenniveau overeind houden.

GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGING
Samenwerken zit de betrokken maatschappelijke 
instellingen niet in de genen, constateert Pen-
ninks. Ieder is gewend op zijn eigen vakterrein en 
in zijn eigen bedieningsgebied naar beste vermo-
gen zijn klanten, leerlingen, bezoekers of patiën-
ten te bedienen. Ieder heeft zijn eigen ambities 
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en doelstellingen, zijn eigen financieringsstromen 
en elke sector zijn eigen wet- en regelgeving.

De gemeenschappelijke factor is dat zij allemaal 
te maken hebben met druk op de financiering en 
met  veranderende eisen, regels en rollen. Ieder 
stond voor de taak om op een andere manier 
meer met minder te doen. Die gemeenschappelij-
ke uitdaging legt de basis voor een gesprek.
Niet alleen maatschappelijke ondernemingen zijn 
bij het bestemmingsplan betrokken. Ook het be-
drijfsleven praat mee. De leefbaarheid in de regio 
is ook afhankelijk van allerlei commerciële dienst-
verleners en winkel- en horecavoorzieningen. Een 
florerend bedrijfsleven biedt werkgelegenheid en 
dat legt een economische basis onder de regio. 
Omgekeerd heeft dat bedrijfsleven alle belang 
bij goede maatschappelijke voorzieningen. Want 
zonder betaalbare woonruimte, passend onder-
wijs, zorg en vitaal gemeenschapsleven heeft het 
bedrijfsleven geen klanten en geen werknemers.

Zo krijgt het opstellen van het Maatschappelijk 
Bestemmingsplan een publiek-private dynamiek. 
De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe schuiven aan 
als cruciale verbindende en faciliterende partij, 
net als de provincie die het model van de Gebieds-
dekkende Voorzieningen liet ontwikkelen en die 
het initiatief in Salland van harte steunt. 

Ook voor SallandWonen was de gevraagde 
samenwerking niet vanzelfsprekend en zij heeft 
zichzelf opnieuw moeten oriënteren op haar rol 
en werkwijze.  Samenwerken betekent voor de 
corporatie: het delen van kennis, ervaring, inhoud 
en verantwoordelijkheid. Het streven naar meer 

participatieve samenwerking met maatschappelij-
ke partners is terug te vinden in het beleid. 

Het vitaal en leefbaar houden van de kernen 
wordt gezien als een belangrijke taak die samen 
met partners (belanghouders) wordt uitgevoerd. 
SallandWonen neemt haar verantwoordelijkheid 
op het gebied van wonen en is daarnaast in sa-
menwerking met anderen aanspreekbaar op het 
gebied van leren, zorg, welzijn en leefbaarheid. In 
de organisatie zijn veranderingen in gang gezet 
om die rol te kunnen spelen. Een ontwikkelings-
traject gaat de medewerkers hierop toerusten en 
daar wordt extra aandacht aan besteed.

OPEN PLATFORM
Salland Doet is een logisch vervolg op de afspraken 
die de deelnemende instellingen en bedrijven in 
het Maatschappelijk Bestemmingsplan hebben 
gemaakt, zegt Penninks. “Natuurlijk is iedereen 
indirect bij het plan betrokken als bewoner, klant, 
bezoeker, patiënt, medewerker, vrijwilliger of man-
telzorger. Maar wat je wilt is een open platform 
waarop alle mensen die bij onze regio betrokken 
zijn direct verbinding kunnen leggen met elkaar 
en met onze organisaties en waar zij hulp kunnen 
vragen en aanbieden.”

Zo’n platform past bij inwoners die steeds mondi-
ger worden, die behoefte hebben om zelf initiatief 
nemen en actief te participeren in maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Waar nodig langs de formele 
weg en via organisaties, maar waar mogelijk ook 
direct met elkaar. Salland Doet betrekt iedereen 
die betrokken wil zijn bij het gedachtengoed van 
het Maatschappelijk Bestemmingsplan.



UtHuus, de brede welzijnsorganisatie die is ontstaan 
uit de stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de Stichting 
Welzijn Olst-Wijhe, tekent voor het lidmaatschap van 
Salland Doet. “Natuurlijk”, zegt directeur Angelieke 
Huisman: “UtHuus staat voor een vitale gemeenschap. 
In onze regionale participatiesamenleving willen wij 
daar iedereen bij betrekken.”

Of wij dat nou leuk vinden of niet: de verzorgings-
staat wordt een participatiesamenleving. Het model 
waar maatschappelijke instellingen elk in hun eigen 
tuintje eenzijdig hun diensten aanbieden, is vast-

gelopen. Het is te duur. En de verzorgingsstaat is 
stroef en stram geworden, en niet meer in staat om 
onze voorzieningen op peil te houden. 

Het moet anders. Wij zullen in Salland met zijn allen 
de schouders onder de leefbaarheid van onze regio 
moeten zetten. Samenwerking tussen instellingen 
is geboden en participatie van burgers is essentieel, 
zegt Angelieke Huisman. Als wij gaan zitten wachten 
op de professionals om onze zorg, welzijn, onderdak 
te regelen, dan verliezen woonkernen hun basis-
voorzieningen en blust het sociale leven uit. 
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UTHUUS
KLAAR VOOR DE 
SOCIALE COÖPERATIE

De rol van de professionals verandert. Hij of zij 
is er vooral om de inwoners te helpen zichzelf 
en elkaar te helpen. Professionals zorgen samen 
met vrijwilligers en mantelzorgers dat mensen 
thuis kunnen blijven wonen, dat zij vervoer krij-
gen naar school of gezondheidscentrum, of dat 
zij onderdak vinden voor hun verenigingsleven. 
Voor een welzijnsorganisatie met een breed 
takenpakket zoals UtHuus betekent dat indivi-
duele begeleiding tot ondersteuning van bewo-
nersinitiatieven, van ondersteunen van vrijwil-
ligers tot sportstimulering, van samenwerking 

in culturele programmering tot het exploiteren 
van locaties.

LOKAAL EN DICHTBIJ
De essentie van de participatiesamenleving is 
opgenomen in de doelstelling van UtHuus. De 
organisatie “draagt bij aan een vitale gemeen-
schap, waarin mensen tot hun recht komen, en 
waar ‘ontmoeten, verbinden en delen’ centraal 
staan. Voor en door inwoners, door het benut-
ten van talenten. Met vrijwilligers waar het kan 
en professionals waar het moet”.

25



26

Voor UtHuus is overduidelijk dat zij haar missie 
nooit alléén door onze organisatie kan verwezen-
lijken. Immers ontmoeten, verbinden en delen 
kun je alleen maar doen samen met anderen. Dat 
betekent dat samenwerken randvoorwaardelijk 
is. Mooie en ware woorden, maar de grote vraag 
is natuurlijk hoe je dat concrete vorm moet geven 
in de een maatschappij die voor veel mensen als 
complex en onoverzichtelijk wordt ervaren. 

“Het is in de kern eigenlijk heel eenvoudig”, zegt 
Angelieke Huisman. “Samen optrekken voor een 
gezamenlijke opgave met gedeelde waarden. Dat 
hoeft niet tot in detail uitgewerkt. Werk vanuit de 
situatie die er is. Sluit aan bij de ideeën, het talent 
en de energie van mensen en middelen uit de 
gemeenschap. Lokaal en dichtbij.” 

Dat verschilt van centrale sturing, met afgescheiden 
taken en functies die moeten leiden tot van tevoren 
vastgestelde tussenresultaten. Misschien is daarbij 
het afleren van oude gewoontes wel het moeilijkst. 
We gaan ons opnieuw tot elkaar verhouden.

IMPROVISATIE
De samenwerking laat zich van te voren niet 
vastleggen in regels, protocollen en resultaat-
doelstellingen. Je kunt de ontwikkelingen en de 

toekomstige situaties niet volledig voorzien, zegt 
Huisman. En je komt in de samenwerking te staan 
voor vragen over ieders rol, positie, rechten en 
verantwoordelijkheden. 

Samenwerken vergt dus het lef om aan het werk te 
gaan op een bewegend veld. Werkende weg zullen 
nieuwe samenwerkings- en organisatieverbanden 
worden gevormd. En tijdens de verbouwing gaat 
de verkoop gewoon door!

“Dat is niet gemakkelijk”, zegt Huisman. “Er zal toch 
verantwoording moeten worden afgelegd. Wij 
kunnen de instrumenten voor ‘planning en control’ 
die wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd niet 
zomaar overboord gooien. Het komt aan op een 
goede timing. Dynamiek in de gemeenschap vraagt 
om een goede actie op het juiste moment. En zo’n 
moment laat zich niet plannen: je moet steeds 
klaar zijn om actie te nemen.”

Dat doet bij elke betrokken organisatie een groot 
beroep op het improvisatietalent van medewer-
kers. Dat is iets anders dan impulsief te reageren 
en maar wat doen. Improvisatie vereist dat je je 
laat leiden door het moment en begrijpt wat kan-
sen en problemen zijn. Het veronderstelt kennis 
van de materie en de omgeving. 
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Samen zullen de partners tot een andere manier 
van verantwoorden moeten komen, meent Huis-
man. Cijfers, getallen en andere gegevens krijgen 
pas betekenis en nieuwswaarde als zij de gezamen-
lijke inspanning weerspiegelen en laten zien wat 
daarmee bereikt wordt. Cijfers en getallen komen 
tot leven als zij al onze mooie en minder mooie 
verhalen vertellen.

RUIMTE VOOR INITIATIEF
Professionals en overheden zullen hun handelen 
moeten afstemmen op de situatie zoals die er 
is, zich voordoet. De ene keer als facilitator, dan 
weer als regelaar, makelaar of wegwijzer. Niet 
doen wat mensen zelf kunnen, maar juist het 
zelf-doen versterken. Niet dingen uit handen 
nemen, maar obstakels uit de weg ruimen en 
netwerk en kennis aanbieden zodat mensen zelf 
initiatief kunnen nemen. 

Dat vereist een andere houding dan professio-
nals gewend zijn. Soms is loslaten de juiste hou-
ding, maar andere keren is beetpakken of zelfs 
anders vasthouden vereist. Dat is wennen. Want 
doen zonder dat je weet waar je precies uitkomt 
geeft onzekerheid en angst, zegt Huisman. “Ik 
realiseer me dat angst een groot woord is. Maar 
juist het  uitspreken hiervan geeft ruimte om 

gezamenlijk een nieuwe weg in te slaan. Het zou 
ook vreemd zijn als deze gevoelens er niet wa-
ren, want er is hier sprake van echte ingrijpende 
verandering.” 

Het komt nu aan op het doen en resultaten te 
boeken door te doen, vervolgt Huisman met een 
verwijzing naar de Dalai Lama oneliner “Change 
comes from action”. Haar nieuwe welzijnsorga-
nisatie heeft alles voorhanden om aan de gang 
te gaan: Een grote groep vrijwilligers die telkens 
weer zich onbaatzuchtig inzet van voor hun 
vereniging, hun passie of de medemens. Bevlo-
gen en deskundige medewerkers, een kwalitatief 
goed netwerk van samenwerkingspartners en 
goed uitgeruste accommodaties waar initiatie-
ven en mensen samenkomen om naast ruimtes, 
ideeën en talenten te delen.

“Het is nu een kwestie van de juiste combinaties 
maken. Salland Doet kan ons daar enorm bij hel-
pen. Het geeft al die betrokken mensen toegang 
tot wat wij aan het doen zijn met ruimte om daar 
zelf een bijdrage aan te leveren. Salland Doet 
past bij ons werkveld met gastvrije, nabije en vei-
lige plaatsen waar je je hobby of passie tot leven 
brengt. Dat is wat we hebben we willen duiden 
met onze nieuwe naam. En die naam is ut Huus.”



KRING
RAALTER 
WERKGEVERS &
ONDERNEMERS-
VERENIGING
GASTVRIJ WIJHE 
WIJ MOETEN 
MAATSCHAPPELIJK 
DICHTER BIJ 
ELKAAR KRUIPEN
Het lokale ondernemersbelang staat voorop bij de werkgeversverenigingen in Raalte en de Wijhe. Maar dat belang 
vraagt steeds samenwerking over de gemeentegrenzen heen, met bedrijven en met overheid en maatschappelijke 
instellingen. Samen heb je meer inzicht en kun je druk mobiliseren om dingen voor elkaar te krijgen.
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“De dienstverlening is dun in onze regio. De 
diversiteit van het aanbod is beperkt. Dat is een 
punt van zorg”, zegt voorzitter Willy Haarman van 
de Kring Raalter Werkgevers (KRW). Zijn vereni-
ging maakt zich al jaren hard om daar verbete-
ring in te brengen, zegt hij. Het initiatief om in 
samenwerking met gemeenten en instellingen in 
de regio tot een Maatschappelijk Bestemmings-
plan te komen, sloot daar goed bij aan. “Als wij 
de regio aantrekkelijk willen houden, zullen wij 
maatschappelijk wat dichter bij elkaar moeten 
kruipen.”

Elf kilometer verderop in Olst-Wijhe denken 
ondernemers daar uit eigen ervaring net zo over, 
zegt Tiny Bergevoet, voorzitter van onderne-
mersvereniging Gastvrij Wijhe, voorheen AWO. 
Eind 2011 hebben ondernemers en de gemeente 
de handen ineen geslagen om de leefbaarheid te 
verbeteren en de leegstand aan te pakken. “Dat 
werkt! Door bemiddeling van een commissie van 
vrijwilligers zijn huurprijzen aangepast en creatie-
ve oplossingen gevonden om de dienstverlening 
en het ondernemerschap in stand te houden. In 
het Maatschappelijk Bestemmingsplan kunnen 
wij deze manier van samenwerken breder trekken 
en op meer gebieden resultaten boeken.”

Die bredere regionale aanpak met maatschappe-
lijke organisaties was wel even onwennig, erken-
nen de twee voorzitters. Maar het gemeenschap-
pelijke belang bij een goed voorzieningenniveau 
en een leefbare en aantrekkelijke regio was vanaf 
het eerste contact glashelder. “Als het bij ons 
niet goed gaat, dan gaat het ook bij de sportver-
eniging niet goed, en zo rolt de bal verder”, zegt 

Tiny Bergevoet. Willy Haarman vult aan: “Het 
Maatschappelijk Bestemmingsplan richt zich op 
alle lagen van de bevolking en op alle aspecten 
van dienstverlening, van winkels tot zorg tot 
openbaar vervoer. Het een versterkt het ander. 
Dat is wat wij in de regio nodig hebben.”

GRENSOVERSCHRIJDEND
Dit inzicht hielp de voorzitters snel over de eer-
ste aarzeling heen. Maar daarmee is niet gezegd 
dat de ondernemersverenigingen alle kaarten 
zetten op een regionale aanpak, of staan te sprin-
gen om met elkaar te fuseren. “Wat lokaal gere-
geld kan worden, moet je dicht bij huis houden. 
Over de grenzen heen heeft de voorkeur als dat 
effectiever is. Zo simpel is het”, zegt Haarman. 
De ondernemers in Olst Wijhe denken volgens 
Bergevoet ook primair vanuit het lokale onder-
nemersbelang, met een open oog voor regionale 
samenwerking onder het motto: waar het regent 
in Salland, druppelt het ook in Wijhe.

Het plan voor een sociale coöperatie en het 
online platform Samen Salland ziet er goed uit, 
vindt Willy Haarman. De werkgevers in Raalte 
kennen de kracht van onlinemedia en gebruiken 
die bijvoorbeeld actief via het platform De Uitda-
ging, dat vacatures en werkzoekenden op lokaal 
of regionaal niveau bij elkaar brengt. Het plan 
voor het online platform is volgens hem goed 
onderzocht en al redelijk goed uitgewerkt. Waar 
het nu op aankomt is een strakke uitvoering. “Het 
ontwerp voorziet in een verrassend laagdrempe-
lig platform. Ook ouderen kunnen de beoogde 
website begrijpen en gebruiken om hulp te vra-
gen of aan te bieden.”
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Het online platform bewijst zich als het, zoals 
de naam suggereert, in staat is Salland samen te 
brengen, zegt Bergevoet. Zij ziet tal van online-ini-
tiatieven die elk hun eigen achterban bedienen, 
op een bepaald aspect van dienstverlening of van 
verenigingsleven. Als Samen Salland die versnip-
pering kan overbruggen, kan het volgens haar een 
krachtig medium zijn.

ONDERNEMERSVERTROUWEN
Nu het Maatschappelijk Bestemmingsplan is vast-
gesteld wordt het tijd voor actie. Daarop bereiden 
de ondernemingsverenigingen zich voor. Zij hopen 
dat het economisch klimaat daarbij helpt.

De afgelopen jaren waren economisch niet ge-
makkelijk en het plan is geboren uit de nood van 
bezuinigingen bij gemeente en maatschappelijke 
instellingen. Bedrijven hadden last van economi-
sche wind, ook omdat consumenten de hand op 
de knip hielden. Het plan van aanpak voor de leeg-
stand in Wijhe was natuurlijk niet uit luxe geboren.

Inmiddels lijkt er sprake van herstel. De woning-
markt is in herstel, consumenten geven weer meer 
uit en het bedrijfsleven heeft weer vertrouwen. 
Dat betekent nog niet onmiddellijk meer budget 
voor gemeenten, zorginstellingen of de woning-
corporatie, maar als de economie aantrekt wordt 
het wel gemakkelijker investeren voor winkels 
en bedrijven, zegt Tiny Bergevoet. “Je voelt de 
omslag. Je ziet het vertrouwen groeien. De timing 
van het Maatschappelijk Bestemmingsplan is mis-
schien zo slecht nog niet: het is klaar voor uitvoe-
ring op het moment dat het economisch klimaat 
ons weer wat ruimte gunt.”

LEREN IN DE PRAKTIJK 

Vanuit hun betrokkenheid bij het Maatschappelijk 

bestemmingsplan zijn de ondernemersvoorzitters 

Tiny Bergevoet en Willy Haarman meegegaan op 

de excursie naar de Haagse Markt. Met name de 

samenwerking tussen de Markt en de nabijge-

legen scholen was interessant. Het sluit aan 

bij initiatieven in zowel Wijhe als Raalte om de 

aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te 

verbeteren, en geeft daarvoor nieuwe ideeën.

“In Raalte proberen wij scholieren in lager en 

middelbaar onderwijs al kennis te laten maken 

met technische beroepen en industriële bedrij-

ven”, zegt Haarman. “Niets zo goed voor jongelui 

als de praktijk al vroeg te leren kennen. Het was 

prachtig om te zien hoe ze dat in Den Haag heel 

praktisch hebben ingevuld door scholieren mee 

te laten werken in de kraampjes of als gastheer 

of gastvrouw op de markt. Dat zijn belangrijke 

ervaringen.”

In zowel Olst-Wijhe als Raalte lopen projecten om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 

het werk te helpen. Het bedrijfsleven wordt actief 

betrokken bij deze projecten – ‘Aan het Werq’ 

in Olst-Wijhe en ‘Workfast’ in Raalte – om deze 

doelgroep met extra begeleiding te helpen om de 

stap te kunnen zetten naar een reguliere baan. In 

Den Haag richt de samenwerking tussen markt en 

school zich ook specifiek op scholieren die hulp en 

praktijkervaring nodig hebben om op de arbeids-

markt en plaats te veroveren.

“De omgeving en omstandigheden in Den Haag 

zijn natuurlijk heel anders”, zegt Tiny Bergevoet. 

“De markt in Wijhe is niet groot genoeg om 

scholieren praktijkervaring op te laten doen. Maar 

dat kan misschien wel in winkels of bedrijven. Je 

kunt de aanpak van Den Haag niet een-op-een 

op onze gemeente los laten, maar wat je met de 

samenwerking wilt bereiken komt overeen en je 

kunt de ideeën wel degelijk gebruiken.”



SAMEN WERKEN
VOOR EEN 

DUURZAME 
LEEFBAARHEID
EN VITALITEIT, 

WE ZIJN HET WAARD!!!

Samenwerken is makkelijk uitgesproken, maar het 
wordt anders als het samen werken is. Dat lijkt alleen 

maar taal, maar het is meer. Samen werken vraagt 
tijd en gaat nooit zo maar.

We zijn namelijk  allemaal heel erg druk met ons zelf. 
Dat is geen excuus, dat is niet flauw bedoeld, dat 

is gewoon heel erg waar. En we zijn zo druk omdat 
we allemaal op zoek zijn naar oplossingen voor een 

nieuwe situatie. Een situatie die zich vooral kenmerkt 
door onduidelijkheid. Maar die over één ding duidelijk 

is, er moet voortaan meer met minder.
 

Dat maakt dat niemand meer alleen kan realise-
ren wat hij wil, ook al meende hij dat vroeger wel 
te kunnen. En dat hebben we als partners van het 

Maatschappelijk Bestemmingsplan allemaal gemeen. 
Naast het feit dat we allemaal heel graag willen 

zien dat ons stuk Salland zich zal ontwikkelen in de 
richting van duurzame leefbaarheid en vitaliteit ook, 

of juist vooral, als het minder wordt.

Naomi Woestenenk
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