
ZORZAAM LOSDORP
17 & 19 JUNI in het Dorpshuis  

Totstandkoming Brainstormavonden: samenwerking 
tussen werkgroep WMO & Groninger Dorpen 

Deel
Droom 

Doe



Welkom! 

Programma: Deel 1 Uitkomsten enquête 

19.30 uur Welkom & vooruitblik avond 
19.40 uur Uitkomsten enquête

Programma: Deel 2 Brainstormsessies 

20.00 uur Toelichting  Brainstormgedeelte
20.10 uur Delen & Dromen 
20.30 uur Koffiemoment 
20.40 uur Doen (creëren) 
21.00 uur Presenteer je plan in een notendop 

21.30 uur Afsluiting en Noar hoes! 



Welkom en vooruitblik avond

• Doel van de avond 

• Terugblik op wat loopt

1. Kabelbaan
2. Uitbreiding parkeerplaats 
3. Dak van het dorpshuis 
4. Aanpassing Sappemapad 



Uitkomsten enquête 

70 respondenten!  60% van de inwoners 
heeft de enquête ingevuld

7 respondenten onder de 30 jaar
25 respondenten boven de 60 jaar 
60% respondenten = vrouw 
20% respondenten = geboren en getogen in 
Losdorp
Ongeveer 80% woont samen met partner, 
met of zonder kinderen  
30% respondenten = met pensioen 



1) Het wonen in Losdorp  
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1) Het wonen in Losdorp

Niet goed oud kunnen worden vanwege: afhankelijk vervoer, weinig 
voorzieningen, onderhoud woning. Jongeren een plek geven in het dorp: 
starterswoningen? Meer activiteiten voor jongeren? 

De meeste 60plussers scoorden hoog. 

Ongeveer 60procent van de 30 plussers 

gaven een hoog cijfer aan wonen.  

Van een selectieve groep die lager 

scoorde (ongeveer 20%) is het 

overgrote gedeelte jonger dan 30 jaar, 

aangevuld met zo´n twintig 30 plussers. 



2) Ontmoetingen en activiteiten 

13,64% respondenten heeft te weinig mensen in het dorp waar hij/zij op terug kan vallen, de 
rest heeft voldoende of veel contacten. 

Wensen uit het dorp: 

• Activiteiten ruim van te voren op de digitale agenda!

• Meer gemeenschappelijke activiteiten

• Georganiseerde avonden, 

lezingen & concerten, inloop met frituur

Muziekavonden, boekenruil, rommelmarkt 

• Gepensioneerde uitbater dorpshuis 
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2) Ontmoetingen en activiteiten

Toegekende waarde voorzieningen:

• Dorpshuis (92%)

• Oud papier (85%) 

• Speeltuin (82%)

• Vervoer (76%)

• Klussendienst (65%)

• Coördinatiepunt (56%)
• Maaltijdvoorziening (57%)
• Zorgtelefoon (52%)
• Sportactiviteiten jongeren 

(50%) 

Hoge 

waardering

huidige 

activiteiten!

Oud papier 

inzameling uitstekend 

beoordeeld (85% 

vindt dat) 



3) Zelf regelen in Losdorp 

• Goed geregeld vervoer is 
nodig! = van groot belang 
voor de Leefbaarheid 

• 63% Losdorpers is bereid 
zich in te zetten voor 
Losdorp 

• 56% geeft de voorkeur aan 
incidentele klussen 



3) Zelf regelen in Losdorp 

Stellingen over de 
betrokkenheid



4) Zorgaanbod 

• Verschil tussen hulp ontvangen & bieden: 
46% Losdorpers biedt hulp en 16% ontvangt hulp 

Hulp ontvangen 

• Klusjes in en rondom huis 
springt eruit! 60% ontvangt

• Persoonlijke verzorging of 
maaltijdvoorziening wordt niet 
genoemd 

Hulp bieden 

• 18% doet boodschapje voor een 
ander

• 40% doet weleens een klusje 

• 43% biedt vervoer aan 

• 46% bezoek of gesprek 



4) Zorgaanbod 

Interesse voor de inzet van een dorpsondersteuner = er. 
Een zorgcoördinator en contactenmiddag? 
Een dorpsondersteuner die alles in goed banen leidt. 



Dan nu tijd voor de Brainstormsessies!

Groepjes vormen! Aanschuiven bij de ideeën tafel die past bij 
jouw interesse. 

Er bestaan geen 
slechte ideeën  

Leef je uit op de flip-
overs! 



Delen & Dromen 
Groepjes vormen! Aanschuiven bij de ideeën tafel die past bij 
jouw interesse. 

1. Waarom voel jij je betrokken? 

2. Kansen & mogelijkheden op de post – its 

3. Stickers plakken bij mooiste ideeën 

4. Kies het meest favoriete idee! 

5. Wat valt op, welke conclusie trek jij? 

Vrije associatie
Alles is mogelijk! 

Wat is jouw droom? .



Hulpvragen tijdens de Brainstorm 
Wat zorgt voor je enthousiasme voor het idee?

Wat spreekt jou aan en waar gaat jouw energie 
naar uit? 
Hoe ziet de gewenste situatie eruit?
Wat zou je waar en met wie willen?
In welke situaties is het al gelukt om …? 
Waarom is het idee belangrijk in jouw ogen?
Wat zijn de mogelijkheden en kansen?
Wat zijn de barrières? 
Hoe overwin je de barrières? 
Wie kan je daarbij helpen? 
Wie en wat heb je nodig om het idee 
realistisch te maken?
Zijn er onderwerpen waar je zelf iets in wilt 
betekenen? 
Hoe ziet het eindplaatje er over 20 jaar uit?

Wat is jullie tijdsplanning? Wie doet wat, 
wanneer en waartoe? 
Wat zijn de belangrijkste activiteiten om je 
doelen te bereiken?  





Doen (Creëren) 
Verder aan de slag in dezelfde groepjes! 

1. Aan welk idee wil je werken? 

2. Geef je idee een prikkelende naam! 

3. Concretiseer en gebruik hulpvragen 

4. Committeer, welke afspraken wil je maken 

5. Noteer de belangrijkste uitkomsten 



Presenteer je plan in een notendop 



Afsluiting en Noar hoes! 
Op naar een zonnige toekomst in Losdorp met… 

• grote betrokkenheid van dorpsgenoten 

• Dat we met z’n allen een mooie oude dag mogen beleven  

• mooie samenwerking en behoud van de prettige sfeer

• goede ondersteuning voor ouderen

• Gezellig levendig dorp met saamhorigheid en overvloed aan 
enthousiaste vrijwilligers

• bewoners die om elkaar denken 


