
Buurtsuper Oudeschoot : de helpende hand van bewoners voor bewoners 
 

Het project dorpswinkel Oudeschoot, in de gemeente Heerenveen,  is een initiatief van Plaatselijk 

belang dat wordt uitgevoerd door de stichting Dorpswinkel Oudeschoot. In deze winkel krijgen 

mensen (met name inwoners van Oudeschoot) 

met een uitkering en/of een beperking  kans  

om werkervaring op te doen dan wel 

dagbesteding te hebben.  Daarnaast biedt de 

winkel de mogelijkheid aan vrijwilligers om 

iets te betekenen voor hun medemens. De 

winkel is vooral bedoeld om de leefbaarheid in 

het dorp te versterken, maar zou zonder de 

nevendoelstelling niet kunnen bestaan. Zo 

snijdt het mes aan twee kanten. De organisatie 

is in handen van een stichtingsbestuur, zonder 

enig winstoogmerk. Eventuele positieve 

resultaten van de buurtsuper komen ten goede 

aan het dorp. 

 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het project dorpswinkel Oudeschoot is twee ledig en heeft eigenlijk een 

belangrijk derde nevendoelstelling. 

 

Doel 1:  De leefbaarheid (lees sociale cohesie) van het dorp vergroten door het 

voorzieningenniveau op peil te brengen en 

ontmoeting van de inwoners te bevorderen. 
Nevendoelstelling:  Het dorpscafé van 

Oudeschoot een mogelijkheid te bieden om 

ruimte te verhuren die ten goede komt aan het 

dorp , zodat hierdoor het voortbestaan van deze 

voorziening wordt gewaarborgd en de 

leefbaarheid op een positieve wijze wordt 

beïnvloed.  
 

Doel 2:  Inwoners van  Oudeschoot die nu 

nauwelijks kansen hebben op de arbeidsmarkt 

aan een zinvolle dagbesteding in een normale 

werkomgeving te helpen en een kans te geven om 

een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. 

 

Achtergrond  
Oudeschoot is een dorp onder de rook van 

Heerenveen, dat wordt gescheiden door de A32 in 

twee helften: 0ost en west. Daarnaast is in 

Oudeschoot een duidelijk onderscheid te maken 

tussen een buurt met zo'n 370 (merendeel) 

huurwoningen en de rest van het dorp dat vooral 

bestaat uit een diversiteit aan koopwoningen in een 

dorpse sfeer. De bevolking van Oudeschoot is 

eveneens heel divers en de sociale cohesie in het 

dorp is beperkt. De vereniging van plaatselijk 

belang is heel actief om de leefbaarheid en sociale 

cohesie in het dorp  te versterken.  

 



Speerpunten  

1. De contacten tussen de bewoners in het dorp versterken. 

2. De inwoners van het dorp de mogelijkheid te bieden om zelf in een behulpzame en veilige 

omgeving boodschappen te doen, die dan vervolgens thuis bezorgd kunnen worden 

3. Mensen die nu geen kans hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces een kans te geven 

werkervaring op te doen 

4. Mensen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben de mogelijkheid te bieden voor 

dagbesteding 

5. Mensen die meer contact met anderen zoeken in kader van vrijwilligerswerk de mogelijkheid 

te beiden om iets voor de medemens te betekenen. 

 

Samenwerking met gemeente en onderwijs 

De buurtsuper werkt samen met het speciaal onderwijs in de regio en met de gemeente Heerenveen. 

Leerlingen kunnen stagelopen in de buurtsuper om zo de kans op werk te vergroten en te ervaren waar 

hun interesses liggen. De gemeente Heerenveen  maakt gebruik van de buurtsuper in het kader van de 

re-integratie van werkzoekenden  met een uitkering. Hiervoor ontvangt de buurtsuper een bijdrage van 

de gemeente. De begeleiders in de winkel zijn ervaren, betrokken en professioneel 

 

 

Diverse werkzaamheden 

De Stichting Dorpswinkel Oudeschoot is kleinschalig georganiseerd en heeft een sterke locale 

binding.  De mensen werken midden in de samenleving en zijn herkenbaar voor de klanten.In de 

Buurtsuper worden diverse activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld vakken vullen, in de broodhoek 

brood snijden en broodjes afbakken,  achter de kassa werken, de klanten helpen, schoonmaak en 

kantine werkzaamheden. Tevens kan er gekozen worden voor kantoorwerkzaamheden, zoals 

schapkaartjes of reclamekaartjes maken. Buiten de winkel kan men ook verschillende dingen doen., 

zoals boodschappen bezorgen en folders rondbrengen. Rondom de winkel en het sportveld kan men 

het dorp schoonhouden, voor ouderen tuinen onderhouden, en andere activiteiten die de leefbaarheid 

van Oudeschoot ten goede komen. Kortom voor ieder wat wils. 

 

 

Uitreiking sociale vernieuwingsprijs. (01-03-2011) 

Bron: website PVDA Heerenveen. 

 
Uitreiking sociale vernieuwingsprijs  
Afgelopen donderdag 24 februari heeft onze fractievoorzitter Jelle Zoetendal de sociale 
vernieuwingsprijs uitgereikt aan de buurtsuper in Oudeschoot. Deze prijs wordt voor het eerst 
in tijden weer uitgereikt.  
   

 


