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Vo o r wo o r d

Het is een bekend verhaal: voorzieningen op het platteland staan onder druk. Er verdwijnen er 

steeds meer en daarmee staat ook de leefbaarheid op de tocht. Immers, als te veel uit een dorp 

verdwijnt, trekken mensen weg. Zo komen de voorzieningen die er nog wel zijn, nog meer  

onder druk te staan. Een voorbeeld is het dorp Stedum. Het gaat slecht met de voorzieningen 

in het dorp. De garage is weg, de jeugdsoos is gesloten, het café heeft geen publieke functie 

meer en de supermarkt is gesloten. 

Een winkel waar mensen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen is belangrijk in het dorp. 

In tegenstelling tot veel andere voorzieningen die (mede) gefinancierd worden door de over

heid, is een winkel een particuliere onderneming. Maar dan wel een particulier met een open

bare functie. De dorpssuper in Stedum was eigenlijk – net als in vele andere dorpen – nog de 

enige ‘toevallige ontmoetingsplaats’ in het dorp. De winkel was als het ware vaak een hulp

vaardige buurman, een steun en toeverlaat voor het dorp. Met het verdwijnen van de winkel, 

dreigt dus ook deze functie te verdwijnen. 

Helaas is Stedum maar één voorbeeld van de vele. Dorpswinkels die de deuren moeten sluiten 

omdat de omzet te laag is of omdat er geen opvolger gevonden kan worden: het speelt in veel 

meer dorpen op het Groninger platteland. In veel van die dorpen proberen bewoners en hun 

verenigingen Dorpsbelangen vaak de lokale winkel te behouden. Dat kost veel tijd en energie. 

Bovendien moet het wiel telkens weer opnieuw uitgevonden worden. Daarom zijn de bevin

dingen in Stedum nu verwerkt in een werkboek, dat zo van de plank gepakt kan worden door 

bijvoorbeeld de Vereniging Groninger Dorpen en dat beschikbaar is voor verenigingen dorps

belangen en/of andere betrokkenen.

Dit werkboek kan bijdragen aan het behoud van winkelfuncties in dorpen. Dat is belangrijk, 

want kleine supers houden dorpen leefbaar en wij allen zijn gebaat bij een leefbaar en vitaal 

platteland.

Douwe Hollenga,

Gedeputeerde Provincie Groningen
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1 .  I n l e i d i ng

Verslag van de zoektocht

Nederland telt nu nog zo’n 1.450 kleine supers. In 2015 zullen dat er nog maar 1.000 zijn. Een  

van de eerste plaatsen waar de kleine supermarkten verdwijnen zijn kleine kernen: dorpen op 

het platteland. Zo verdween in februari 2008 ook de super in Stedum. Enkele actieve dorps

bewoners wilden het daar niet bij laten zitten en ging op zoek naar een oplossing. 

In die zoektocht troffen drie mensen van verschillende pluimage elkaar: Susanne Lemstra  

(bureau Com&Co Stedum), Sjikke Mulder (CMO Groningen) en GertJan Oude Wesselink (Alfa 

College Groningen). De eerste vooral als betrokken dorpsbewoner met hart voor het landelijke 

gebied, de tweede, Sjikke Mulder, als directeur van het provinciaal Centrum voor Maatschap

pelijke Ontwikkeling in Groningen. Leefbaarheid op het platteland, het behoud van voorzie

ningen en sociale cohesie zijn enkele van de onderwerpen waar CMO Groningen zich dagelijks 

mee bezig houdt. GertJan Oude Wesselink is als sectormanager Educatie verbonden aan het 

Alfa College en in die hoedanigheid op zoek naar nieuwe kansen voor scholieren en studenten. 

Een combinatie van onderwijs en ondernemerschap op het platteland kan zo’n kans zijn: stage

plaatsen in de plaatselijke dorpssuper, marktonderzoek in het dorp of een businessplan schrij

ven voor de ondernemer. 

In onze zoektocht stond het behouden van de winkel in Stedum voorop, maar daarbij hadden 

we altijd voor ogen dat dit ook in een breder kader geplaatst moest kunnen worden en dat ons 

werk gebruikt kon worden in andere kleine kernen in Groningen. We wilden in kaart brengen 

welke concepten al bestaan en welke concepten specifiek voor Groningen te ontwikkelen  

zouden zijn. Dat idee werd enthousiast ontvangen door Heddy Leerink van het Loket Levende 

Dorpen en provincie Groningen heeft besloten het superproject te ondersteunen.

We hebben vervolgens zeer diverse organisaties bij ons onderzoek betrokken: van overheid  

tot en met particuliere ondernemer en groothandel. Zo is er vanaf de start een goed contact 

geweest met wethouder Corine Jansen van gemeente Loppersum en heeft die gemeente ook 

haar medewerking toegezegd, voor zover dat mogelijk is. Een supermarkt blijft immers een 

particuliere onderneming en het is niet aan de overheid op de stoel van een ondernemer te 

gaan zitten. 

Ook de laatste ondernemers van de supermarkt in Stedum, de heer en mevrouw Wiersema, 

waren zeer bereid hun medewerking te geven en mee te denken over het voortbestaan. Maar 

alle medewerking mocht niet baten. 

De winkel in Stedum is gesloten en op dit moment is er nog geen zicht op een nieuwe winkel. 

De bestaande concepten bleken namelijk net niet te voldoen. En in feite is dat precies de kern 

van het probleem èn de sleutel tot de oplossing: maatwerk. Iedere situatie in iedere kleine kern 

vraagt om een eigen oplossing op maat. Daarom is het (nog) niet mogelijk om kantenklare 

oplossingen te geven.

We reiken in deze handleiding concepten aan waarmee dorpen zelf aan het werk moeten. Die 

concepten moeten namelijk niet gezien worden als een blauwdruk of als een algemeen geldend 
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recept. Voor iedere situatie in een kleine kern zal een eigen specifieke uitwerking gemaakt 

moeten worden. De concepten kunnen helpen bij de ideevorming. De bouwstenen eruit kun

nen onderdelen zijn die toegepast kunnen worden ten behoeve van die specifieke situatie. 

Voor het maatwerk is naar ons idee overigens wel begeleiding en advies nodig. Informatie uit 

een dorp is van wezenlijk belang en natuurlijk kan geen enkele variant bestaan zonder draag

vlak onder bewoners, maar de koppeling van verschillende concepten en contacten vergt dat 

men is ingevoerd in het onderwerp en de belangrijkste spelers kent die daarbij zijn betrokken. 

Dit werkboek is daarbij een mooi hulpmiddel voor dorpsbewoners die als start zelf hun situatie 

in beeld willen brengen.

Het hoeft geen betoog dat bij het behoud van deze voorziening, de bewoners uiterst belangrijk 

zijn. Zij kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het in stand houden van de winkelvoorzie

ning. Zo bleek bijvoorbeeld uit een dorpsenquête dat tachtig procent van de bevolking van  

Stedum de winkelvoorziening belangrijk vindt en graag wil behouden, maar dat slechts twin

tig procent er een groot deel van hun dagelijkse boodschappen deed. Op een andere plaats in 

Groningen bleek dat de dorpssuper het hoofd financieel nauwelijks boven water kon houden, 

maar dat die situatie drastisch ten goede zou veranderen als alle vaste klanten per week € 1,50 

meer zouden besteden.

Bewustwording en betrokkenheid zijn van onmiskenbaar belang in het geheel. Daarin kan de 

plaatselijke vereniging Dorpsbelangen een grote rol spelen. Wij hopen met dit boekje hen daar

bij te kunnen ondersteunen.

Wij hebben overigens dankbaar gebruik gemaakt van het werk dat elders al gedaan is. Met toe

stemming van de provincie NoordHolland nemen wij een onderdeel over van het rapport 

“Dorpswinkels in de Kern, onderzoek naar concepten en randvoorwaarden” dat in 2006 is opgesteld 

door Gerard Tamminga en Nienke Sipma van Tracéorganisatieadvies in samenwerking met 

EMI. Het rapport is de weerslag van een bedrijfseconomisch onderzoek naar winkelvoorzie

ningen in kleine kernen en is gemaakt in opdracht van provincie NoordHolland

Conclusie en aanbeveling

Conclusie van onze zoektocht is, dat er veel varianten worden en zijn ontwikkeld, maar dat er nog weinig 
beproefde concepten zijn die hun bestaansrecht in de praktijk daadwerkelijk hebben bewezen. Dat hadden 
wij van tevoren anders ingeschat. Onze verwachting was namelijk dat er meer werkbare varianten zouden 
zijn. In feite zijn er maar twee: de ene is het oude, bestaande recept van de kleine dorpssuper die gerund 
wordt door een plaatselijke ondernemer. De andere variant is de zogenaamde zorgvariant: de winkel met 
werkplekken voor speciale doelgroepen (zoals mensen met een beperking). 
Beide varianten zijn eigenlijk commerciële varianten, waarbij vooral de financiële kant doorslaggevend is. 

Een sociale variant waarbij nadrukkelijk ook rekening gehouden wordt met “social return on investment” – 
een methodiek waarmee sociale opbrengsten meetbaar en zichtbaar worden gemaakt – ontbreekt nog. 
Daarmee is op dit moment de kans klein dat er in kleine kernen waar een supermarkt financieel nauwelijks 
haalbaar is, toch een winkelvoorziening blijft.

Het verdient aanbeveling om juist voor de Groninger situatie nader te onderzoeken of een sociale variant 
mogelijk is. Daarbij denken wij aan het ontwikkelen van een eigen niet-commerciële stichting waarmee 
mensen met een beperking werkplekken vinden in hun omgeving. Daarnaast verdient het aanbeveling om 
naast de zorgvariant ook een onderwijsvariant nader uit te werken.
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2 .  S c h e t s  v a n  d e  s i t u a t i e

2.1. Wie stelt de vraag?

Het is belangrijk om te achterhalen waar de vraag vandaag komt. Dat is belangrijk om bijvoor

beeld in te kunnen schatten of er voldoende draagvlak is in het dorp. Een winkel kan namelijk 

alleen blijven bestaan als er ook voldoende klanten komen.

Komt de vraag van dorpsbewoners zelf? 

Of is misschien de plaatselijke Vereniging 

Dorpsbelangen degene die het initiatief 

neemt? De vraag kan ook bij een andere 

belanghebbende vandaan komen, zoals 

een ondernemer die wil stoppen en graag 

zijn winkel aan een opvolger wil over

doen, of een organisatie die op zoek is 

naar goede locaties, zoals Support&Co – 

de organisatie die de supermarkt exploi

teert in o.a. Holwierde. Zelfs woning

corporaties kunnen de vraag opwerpen 

omdat zij in een nieuw te bouwen com

plex een winkelfunctie willen onderbren

gen en zo invulling willen geven aan hun 

maatschappelijke taak en willen bijdra

gen aan de leefbaarheid op het platte

land. 

Sta dus even stil bij het punt wie eigenlijk de vraag gesteld heeft. Daar ligt namelijk al de eerste 

aanwijzing voor een mogelijke oplossing. Wil een ondernemer bijvoorbeeld stoppen en is er 

geen opvolger in zicht dan is het slim om contact op te nemen met bestaande groothandels (die 

weten vaak of ergens nog een ondernemer op zoek is naar nieuwe mogelijkheden) of organisa

ties die op zoek zijn naar locaties. Beide staan in hoofdstuk 3 onder nuttige adressen.

In dit deel van het boekje vindt u een kant-en-klaar formulier dat gebruikt kan worden als bij u in het 

dorp een winkel dreigt te verdwijnen, of wanneer er geen winkel meer is en een nieuwe winkel wenselijk 

is. Zo kan het dorp al zelf wat voorwerk doen om te kijken of behoud van de winkel of zelfs een hele 

nieuwe winkel haalbaar is.

Rechts staat het formulier en aan de linker kant vindt u telkens toelichting, uitleg, tips en voorbeelden.

Ziet u op tegen het invullen van een dergelijk formulier? Wellicht kunnen studenten u dan behulpzaam 

zijn! Kijk in hoofdstuk 3 onder nuttige adressen onder Onderwijs voor namen en adressen!
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2.1. Wie stelt de vraag?

Wie stelt de vraag? (Dorpsbelangen, gemeente, DOA, etc.)
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2.2. Is er een winkel in het dorp aanwezig? 

De beste uitgangspositie is vaak als er nog een winkel in het dorp bestaat. Is er nog een winkel, 

maar ziet het er naar uit dat deze binnen afzienbare tijd de deuren moet sluiten, aarzel dan niet 

en start direct met de schets van de situatie.

Noteer het adres van de winkel en beschrijf wat voor soort winkel het is. Doe dit ook als de  

winkel al verdwenen is, maar vul dan aan wanneer de winkel is gestopt. Noteer ook de naam en 

het adres van de vorige of laatste ondernemer die in de winkel stond. 

Doe navraag bij welke groothandel de winkel is of was aangesloten. Vaak wil de laatste eige

naar die informatie graag delen. Er zijn enkele groothandels zoals Van Tol die zich vooral  

richten op supermarkten in kleine kernen. Zij hebben er belang bij dat deze winkels blijven 

bestaan en kunnen bijdragen aan het voortbestaan hiervan.

Een voorbeeld

Van Tol (Groothandel in Levensmiddelen) heeft De Troefmarkt voor kleine kernen ontwikkeld. Het doel 

is continuering of nieuwe opbouw van een dorpssuper. Er wordt niet alleen een winkel overgenomen of 

open gehouden, maar in sommige gevallen wordt een geheel nieuwe winkel neergezet! Het gaat dan om 

een systeembouw. 

Van Tol zet de supermarkt er helemaal compleet neer en de ondernemer betaalt in feite alleen de 

inventaris. In De Wilp is dit ook gerealiseerd, mede dankzij de medewerking van de gemeente die de 

grond beschikbaar stelde voor één euro.



9super m a rk t en en vo or z ienin gen in gronin ger d orpen 

2.2. is er een winkel in het dorp aanwezig?

Is er een winkel in het dorp aanwezig?
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2.3. Waarom is de winkel verdwenen?

Een winkel verdwijnt niet zo maar. Daar is meestal een hele goede reden voor. 

Enkele redenen die werden genoemd voor het verdwijnen van de winkel: 

Opvolging   De huidige ondernemer raakt op leeftijd en heeft geen opvolger. Een nieuwe 

ondernemer staat niet direct te springen om een dergelijke winkel over te nemen. Over het 

algemeen moet het pand worden gekocht en daarmee worden de kosten voor een nieuwe  

eigenaar veel te hoog.

Dalende omzet   Een alsmaar dalende omzet noopt de ondernemer te stoppen. Dit proces kan 

heel lang duren als de zaak al langer in de familie was, het winkelpand hypotheekvrij is en 

het ondernemersechtpaar samen de winkel draaiende houdt. De kosten blijven zo relatief 

laag.

Slecht of te beperkt assortiment   Waar dorpssupers nog bestaan wordt wel geklaagd over 

het assortiment van de winkel. Natuurlijk heeft een kleine winkel altijd een beperkt assorti

ment, maar over het algemeen kunnen de dagelijkse boodschappen er goed ingekocht wor

den. 

Groothandels kunnen een breed assortiment leveren. Is bekend welk assortiment de winkel 

zou moeten voeren, dan kan dat worden aangepast aan de wensen van de klanten.

Te hoge prijzen   Prijzen in een dorpswinkel kunnen hoger liggen dan bij prijsvechters als 

supermarkt Lidl of Aldi. Toch kunnen die prijsverschillen nog wel eens mee vallen, vooral 

wanneer meegenomen wordt dat mensen voor die andere winkels de auto moeten nemen en 

ook daarvoor kosten moeten worden gemaakt.

De allerbelangrijkste reden is echter dat over het algemeen steeds minder mensen hun dage

lijkse boodschappen doen in de kleine kernen zelf. Daarvoor worden allerhande argumenten 

gebruikt, zoals ook al in het kader staat aangegeven (slecht assortiment, te hoge prijzen, geen 

aardige ondernemer). Maar het blijft zo dat alleen de bewoners van het dorp zelf de winkel in 

stand kunnen houden!

Het is daarom goed om bij diverse doelgroepen eens te vragen waarom – volgens hen – de  

winkel is verdwenen. Een goede indicatie geeft natuurlijk de eigenaar/ondernemer of ander 

personeel dat in de winkel stond. Vraag het ook eens een aantal klanten – zowel wat vaste klan

ten als een paar klanten die alleen de ‘vergeten boodschappen’ doen. Probeer zoveel mogelijk 

alle geledingen van het dorp te vragen zodat een duidelijk beeld naar voren komt.

Tot slot, is het goed te weten dat een winkel in principe draaiende is te houden als de inwoners 

(≥ 1.500) ongeveer een derde, dus maar zo’n dertig procent van hun boodschappen bij de dorps

winkel doen.

Tip   Het is handig om bij het inventariseren van verschillende meningen over waarom de winkel 

verdwenen is, gebruik te maken van scholieren en studenten. Zij kunnen niet alleen een hoop werk uit 

handen nemen, maar wellicht zijn mensen eerder geneigd eerlijke redenen aan te geven als zij met 

iemand praten die niet uit het dorp zelf komt.
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2.3. Waarom is de winkel verdwenen?

Dorpsbelangen:

Klant 1: 

Klant 2: 

Ondernemer:

Anderen, namelijk: 
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2.4. Demografische gegevens

Maak een schets van het dorp: hoeveel inwoners heeft het dorp en hoeveel huishoudens zijn er? 

Zijn er veel ouderen in het dorp die voor hun boodschappen zijn aangewezen op de plaatselijke 

middenstand? En hoe zit het met het aantal jonge gezinnen? 

Is er überhaupt bekend hoeveel van die huishoudens hun boodschappen doen in de dorpswin

kel? Zijn er uitbreidingsplannen in het dorp? Is er een woningcorporatie actief in het dorp?

Al die informatie kan van groot belang zijn. Er zijn namelijk bepaalde regels en berekeningen 

te maken. Zo wordt gezegd dat een supermarkt commercieel uit kan als er minimaal 1.500  

inwoners in een dorp wonen. Zijn er minder, dan wordt het heel moeilijk om als zelfstandig 

ondernemer een winkel te drijven en moeten er al andere oplossingen gezocht worden om de 

winkel te laten voortbestaan (zie ook bij 2.6 mogelijke varianten).

Bij dit onderwerp hebben we ook de vraag opgenomen: aan welke service en diensten in het 

dorp is behoefte? Wanneer er veel alleenstaande ouderen in het dorp wonen is er wellicht  

behoefte aan een boodschappendienst. Een andere service die in dat geval goed van pas kan 

komen is groenonderhoud, waarbij lichte tuinwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

Zijn er juist veel jonge gezinnen in het dorp dan is de behoefte waarschijnlijk weer anders.

Wanneer een overzicht is van behoefte aan services en diensten, kan wellicht een koppeling 

met de winkelvoorziening gemaakt worden: welke services en diensten kunnen door de onder

nemer worden aangeboden? Misschien lijkt het aanbieden van die services en diensten op  

het eerste gezicht commercieel niet zo interessant, maar het is natuurlijk wel een heel goed 

instrument voor klantenbinding!

Tip   Inventariseer waar behoefte aan is in het dorp. Dat kan bijvoorbeeld via een enquête. Maak 

daarbij gebruik van scholieren en studenten! 
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2.4. Demografische gegevens

Aantal inwoners: 

Aantal huishoudens:

Aantal ouderen:

Aantal jonge gezinnen:

Aan welke service en diensten is behoefte?

Overige informatie:
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2.5. Quick Scan

Deze Quick Scan is bedoeld als aanvulling op de demografische gegevens van het dorp. 

Er is een aantal standaardregels die gelden als je een dorpssuper zelfstandig wilt kunnen  

exploiteren. Een daarvan is dat het dorp een minimaal aantal inwoners moet hebben. Een  

andere voorwaarde is dat er binnen een straal van 5 km geen andere (grotere) supermarkt  

gevestigd is en er geldt een soort vuistregel voor de maximale huur of hypotheek (zie kader). 

Het is dus goed om hier zo snel mogelijk een beeld van te hebben, omdat al direct duidelijk 

wordt of de voorwaarden zo zijn dat een supermarkt rendabel kán zijn.

Een ander belangrijk onderdeel van de Quick Scan is een financieel overzicht. De (voormalig) 

ondernemer en/of de groothandel kunnen meestal wel inzicht geven in de exploitatie – dat wil 

zeggen de kosten (huur, elektra, personeelskosten etc.) en opbrengsten. 

Bij dit onderdeel is ook van belang om in kaart te brengen waaruit de medewerking van de  

gemeente kan bestaan. Is er een zelfstandige sociale dienst in de gemeente? Werkt de dienst 

samen met andere gemeenten? Dit is belangrijk om te weten, want mogelijk zijn dit partners 

voor het vervolg.

Probeer bij de gemeente cijfers te krijgen over het aantal PGB’s. Dat zijn Persoons Gebonden  

Budgetten. En dat betekent dat mensen zelf (of hun verzorgers) de beschikking krijgen over een 

som geld waarmee ze bijvoorbeeld dagbestedingplaatsen kunnen inkopen. 

Tip   Als huisvestingskosten een probleem zijn, kan het heel zinvol zijn contact te zoeken met 

bijvoor beeld een woningcorporatie of de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden zijn de 

huur kosten omlaag te brengen. Als er wel een ondernemer is, maar er moet een pand aangekocht 

worden zijn er wellicht andere hulpbronnen beschikbaar zoals stichting DBF die kan bemiddelen bij 

aankoop van panden.

Tip   Een financieel overzicht en exploitatieplaatje maken is niet eenvoudig. Hier is heel goed de hulp in 

te roepen van studenten en scholieren! Zij moeten voor hun opleiding juist ervaring opdoen met het 

maken van dit soort overzichten. Aarzel niet en neem contact op met een van de opleidingen die 

genoemd worden onder Nuttige Adressen. U bewijst uzelf er een dienst mee, maar ook de leerlingen en 

studenten!

Wanneer kan een supermarkt zelfstandig draaien? 

Een dorpssupermarkt is commercieel te exploiteren door een zelfstandig ondernemer als er minimaal 

1.500 inwoners zijn (liefst dus wat meer!). Er moet dan een weekomzet zijn van € 13.000,- tot € 15.000 ,-. 

De huur van een winkelpand bedraagt dan maximaal € 1.500,- per maand. De regel is namelijk: de 

maandhuur (of hypotheeklasten) mag maximaal tien procent zijn van de weekomzet. Zo’n winkel is dan 

circa 180 tot 200 m2 en is globaal ongeveer 48 tot 60 uur per week geopend. Er kunnen zo’n drie tot vier 

mensen werkzaam zijn.
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2.5. Quick Scan

Meest nabij gelegen supermarkt (minder of meer dan 5 km): 

Mogelijke omzet (volgens ondernemer / volgens groothandel): 

Maximale huurprijs / hypotheek:

Wel/niet rendabel:

Financieel Overzicht

Exploitatie:

Personeelskosten:

Bijdrage gemeente / sociale dienst:

Mogelijke PGB’s
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2.6. Mogelijke varianten

Nu een grove schets gemaakt is van de situatie, is het in feite al mogelijk om te kijken naar de 

verschillende varianten en welke eventueel haalbaar zijn. Een aantal kan al direct worden weg

gestreept, voor andere varianten is meer onderzoek nodig of moet contact gezocht worden met 

verschillende organisaties. Wij geven een aantal varianten en verwijzen daarbij ook door naar 

relevantie partijen. 

Dorpssuper met zelfstandige ondernemer

In een dorp met minimaal 1.500 inwoners waar binnen een straal van circa 5 kilometer geen 

andere supermarkt is, moet het in principe mogelijk zijn een supermarkt te exploiteren. 

Deze variant is in feite het makkelijkste te realiseren. Er is een zelfstandig ondernemer nodig 

die de winkel wil exploiteren! Een groothandel kan daarbij ondersteunen.

Groothandel van Tol heeft voor deze variant een totaalconcept ontwikkeld: De Troefmarkt  

voor kleine kernen. Voor deze variant is weliswaar een zelfstandig ondernemer nodig, maar 

Van Tol realiseert in nauw overleg met de gemeente en een woningcorporatie bijvoorbeeld een 

complete buurtsuper: accommodatie, infrastructuur, inrichting, organisatie en de werving 

van een zelfstandig ondernemer.

Bottleneck is en blijft of er voldoende omzet is en blijft om de winkel rendabel te houden. Het 

dorp zal zelf moeten zorgen dat de winkel kan blijven bestaan. Daarvoor is het van groot  

belang dat de supermarkt (en eigenaar) deel uit maken van het dorp. Naarmate de winkel en  

de ondernemer beter ingebed zijn in het dorp, is de winkel ook beter te exploiteren. 

Buurtsuper Special: winkel met werkplekken voor bijzondere doelgroepen

Een variant die in opkomst is en die ook wel de zorgvariant genoemd wordt. Eigenlijk net  

als de gewone supermarkt; het verschil is dat de winkel werkplek biedt aan bijvoorbeeld  

mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Deze winkels combineren eigenlijk 

twee inkomensbronnen: de omzet van de winkel en zogenaamde zorggelden. Hierbij is meestal 

de gemeente nodig als partner, maar dat wordt dan geregeld door organisaties zoals 

Support&Co. 

Support&Co is vooral gericht op overname van supermarkten die dreigen te verdwijnen en 

waar men de inventaris kan overnemen en een doorstart kan maken. Het assortiment bij deze 

zorgvariant is hetzelfde als bij een reguliere dorpssuper. In deze winkel werken wel meer  

mensen. De arbeidsproductiviteit is echter lager. Vijf cliënten uit de zorg doen het werk van 

een tot anderhalve voltijd winkelmedewerker. 

Tip   Als een supermarkt dreigt te verdwijnen en deze variant lijkt een optie, is het zaak zo snel 

mogelijk contact op te nemen met organisaties die deze variant exploiteren!

Tip   Natuurlijk kan het geen kwaad als een ondernemer hulptroepen inschakelt. Dat kan bijvoorbeeld 

de gemeente zijn of een woningcorporatie. Zij kunnen wellicht iets doen aan de huisvestingskosten!
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2.6. Mogelijke varianten

Mogelijke varianten:
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Dorpssuper in een multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum is een gebouw met meerdere functies onder één dak. Het gaat 

meestal om combinaties van woon, zorg, welzijn, sport en culturele functies. Op verschillende 

plekken in Groningen worden op dit moment multifunctionele centra ontwikkeld. 

Een uitgelezen kans, want in zo’n centrum kan heel goed de dorpswinkel gevestigd zijn met 

een supermarkt en aanverwante dienstverlening! 

Een multifunctioneel centrum is vaak een samenwerking van verschillende partijen: gemeen

te, woningcorporatie, zorginstellingen. Maak gebruik van die samenwerking. Wellicht is er  

te onderhandelen over huisvestingskosten met een corporatie of gemeente. En ook in deze  

variant kunnen mensen met een beperking (uit zorginstelling of sociale dienst) ingezet  

worden in de winkel, voor klusjes, groenvoorziening of een boodschappendienst! 

Een dorpshuis kan overigens ook aangemerkt worden als een multifunctioneel centrum. In 

het algemeen is een dorpshuis beperkter van opzet. Het dorpshuis kan ook onderdeel uit 

maken van een multifunctioneel centrum.

Een voorbeeld

Voor de ondernemer van de supermarkt in Holwierde was geen opvolger. De winkel dreigde dicht te 

gaan tot er contact kwam met DOA Support (nu Support&Co). Voor een zachte prijs wilde de 

ondernemer zijn inventaris en voorraad overdoen. Support&Co zorgde voor de rest: overleg met 

gemeente, een bijeenkomst in het dorp en een paar maanden later kon een doorstart gemaakt worden 

met Supermarkt Attent. 

Attent biedt leer- en werkplekken aan mensen met beperkingen. Zij kunnen het winkelvak onder 

begeleiding leren en zo kennis maken met alle voorkomende werkzaamheden in een supermarkt. Op 

basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden en 

tijden.

Holwierde heeft weer een supermarkt waar bijvoorbeeld een werkloze bedrijfsleider weer een plek heeft 

gevonden en waar een hoofdcaissière met acute reuma toch aan het werk kan blijven. En op 

zaterdagochtend ruik je door het hele dorp de geur van versgebakken croissants uit de winkel…

Multifunctioneel Centrum en Omzet

Een multifunctionele centrum verbetert de exploitatie van de dorpswinkel in bescheiden mate. Door de 

combinatie van functies zal de aantrekkingskracht van het centrum groter zijn dan dat van een 

alleenstaande winkel. Dit heeft een positief effect op de bestedingen in de winkel. Ook de nabijheid van 

seniorenwoningen heeft een positief effect op de omzet van de winkel.

Afhankelijk van de omvang van het multifunctionele centrum kan het zijn dat de ondernemer in de 

dorpswinkel ook beheerderstaken toebedeeld krijgt (openen en sluiten, kleine klussen, horeca, 

organiseren van ontmoeting, verhuur ruimten). Daardoor kan de ondernemer niet alleen zijn inkomen 

vergroten, maar heeft hij tevens verschillende bronnen van inkomsten en is daarmee minder kwetsbaar.
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De vrijwilligerswinkel / coöperatie

Als de omvang van een dorp te klein is voor een gewone dorpssuper, kunnen bewoners zèlf een 

winkelvoorziening binnen de dorpskern realiseren. Zij kunnen namelijk een coöperatie op

richten. Zij worden daardoor zelf mede ondernemer en risicodrager. In sommige situaties wor

den zij ook medeproducent, als ze bijvoorbeeld als vrijwilliger werkzaam zijn in de winkel.

Zo kan een winkel ontstaan met veelal beperkte openingstijden (een aantal uren per dag, een 

aantal dagen per week) die goed afgestemd kunnen zijn op verschillende doelgroepen (vrijwil

ligers, ouderen, tweeverdieners etc.). 

Samenwerking met een supermarktondernemer uit een naburige kern zou een goede opzet 

kunnen zijn om een divers assortiment te hebben en ook versproducten te kunnen verkopen. 

Een andere mogelijkheid is samenwerking met het onderwijs, zoals de Unit Handel van het 

Alfa College in Groningen. Een winkel kan een prima plek zijn voor stagiaires om ervaring op 

te doen!

Voorbeelden

In Meeden wordt een dorpscoöperatie opgericht, maar die is niet specifiek bedoeld voor het opzetten 

van een winkel. De coöperatie wordt hier meer gezien als mogelijkheid om dreigend verlies van 

bestaande voorzieningen tegen te gaan en creatieve oplossingen te ondersteunen. 

In het dorp Oostwold (nabij Leek) wordt nagedacht over het oprichten van coöperatie. Ook deze 

coöperatie is niet speciaal bedoeld voor het opzetten van een dorpswinkel, maar is vooral partner bij het 

ontwikkelen van het multifunctioneel centrum. Het is overigens wel de bedoeling dat in het nieuwe 

multifunctioneel centrum een winkel wordt gehuisvest.
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2.7.  Mogelijkheden voor meerdere functies  
in de winkel

Soms is het mogelijk om een supermarkt in het dorp te behouden door verschillende functies 

in de winkel te combineren. Daarvan staan in deze paragraaf enkele voorbeelden. 

Als het niet mogelijk is om de winkel te exploiteren, zijn er wellicht toch nog alternatieven om 

een punt in het dorp te creëren waar mensen hun boodschappen kunnen doen. Ook daarvan 

hier enkele voorbeelden.

De Servicewinkel 

Elders in het land is eerder al de Servicewinkel ontwikkeld, waarbij landelijke partijen zoals 

Rabobank en TNTpost een samenwerking zijn aangegaan met regionale en lokale dienstverle

ners zoals de gemeente, bibliotheek en woningcorporaties. In het Noorden zijn hiervan geen 

voorbeelden.

De Servicewinkel is geen zelfstandige winkel, maar eerder een soort loket dat is ondergebracht 

bij een lokale ondernemer. Dit kan een lokale winkelier zijn, maar ook een dorpshuis, wijk

steunpunt of bibliotheek. De lokale ondernemer is gastheer voor de Servicewinkel. In een nor

male opzet heeft de Servicewinkel ongeveer 20 m2 nodig, voor winkelruimte en een spreek

kamer. De Servicewinkel geeft vooral informatie en adviezen. De verschillende dienstverleners 

kunnen de Servicewinkel gebruiken als locatie voor spreekuren en als punt voor dienst

verlening. Het concept is flexibel lokaal in te vullen. De lokale Servicewinkel maakt gebruik 

van de dienstverlening van Servicewinkel Nederland. Deze ondersteunt de formule met zaken 

als inrichting, website en acquisitie van landelijke en regionale partners.

Dorpspunt

Het Dorpspunt is geen winkel, maar een lokaal ontmoetingspunt waarvan bijvoorbeeld een 

boodschappendienst onderdeel kan uitmaken. Het Dorpspunt is ontwikkeld in Brabant, in het 

Noorden zijn (nog) geen voorbeelden van dorpspunten.

iQare en EKOnoom

Een nieuwe variant die op dit moment in NoordGroningen ontwikkeld wordt, is elektronische 

winkel. Bewoners kunnen via het internet boodschappen bestellen die vervolgens ergens  

opgehaald kunnen worden danwel bezorgd worden. 

Een andere internetdienst is de EKOnoom, een wekelijkse bezorgdienst van pakketten met  

biologische groenten en fruit. Hier gaan de bestellingen via de webwinkel.

Dit zijn beide dus geen varianten waarbij er weer een fysieke ontmoetingsplek in het dorp  

gerealiseerd wordt en de sociale functie van de winkel blijft verloren, maar de dienst kan wel 

tegemoet komen aan de wensen en behoeften van bewoners.

Een voorbeeld

In Moerdijk (Brabant) is Dorpspunt ontwikkeld. In het dorp is nog wel een kleine kruidenier met 

dagproducten, maar verder zijn er geen winkels meer. In de nabij gelegen gemeente zijn nog diverse 

winkels waaronder een Blokker. De wekelijkse aanbiedingen van de Blokker worden ook in het dorp 

verspreid. Klanten kunnen naar het Dorpspunt toe om artikelen van Blokker te bestellen – zonder extra 

kosten kunnen zij die de volgende dag ophalen!
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2.7.  mogelijkheden voor meerdere functies 
in de winkel

Mogelijkheden  voor meerdere functies in de winkel:
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COÖPERATIES

Dorpsraadcoöperatie Meeden

www.steunpuntmeeden.nl

Nederlands Platform Ouderen en Europa

Postbus 222, 3500 ae Utrecht

telefoon 030  273 61 33

www.npoe.nl 

info@npoe.nl

GROOTHANDELS

Van Tol

Postbus 64, 2410 ab Bodegeraven

telefoon 0172  619 311

www.tolfood.com

info@tolfood.com

Prismafood

www.prismafood.nl  

Spar Holding B.V.

Tradeboulevard 2G, 4761 rl Zevenbergen

telefoon 0168  35 79 00

www.spar.nl

ONDERSTEUNING EN 
ADVIES

CMO Groningen

Postbus 2266, 9704 cg Groningen

telefoon 050  577 01 01

www.cmogroningen.nl

info@cmogroningen.nl

Stichting DBF

Beinsma 34, 9001 zz Grou

telefoon 0566  60 01 46

www.stichtingdbf.nl

info@stichtingdbf.nl

ONDERWIJS

Alfa College

Unit Handel

Travertijstraat 6

9743 sz Groningen

telefoon 050  597 33 33

www.alfa-college.nl 

Noorderpoort College

MBO Zakelijke dienstverlening

Handel & Internationalisering

www.noorderpoort.nl

Hanzehogeschool Groningen

Small Business & Retail Management

Zernikeplein 1, 9747 as Groningen

telefoon 050  595 55 55

www.hanze.nl  

3 .   N u t t i ge  a d r e s s e n  e n  o ve r i ge 
i n i t i a t i eve n
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WONINGCORPORATIES

Iedere gemeente of regio heeft een of meer ei

gen woningcorporaties. Neem vooral contact 

met ze op om de mogelijkheden te bespreken 

en onderzoeken! 

ORGANISATIES DIE 
DE ZORGVARIANT 
UITVOEREN

Support&Co

Postbus 142, 3769 zj Soesterberg

telefoon 06  306 795 69

www.supportenco.nl 

info@supportenco

Stichting Zuidwester

Industriestraat 8, 3281 LB  Numansdorp

Tel. 0187 – 89 8888

www.zuidwester.org 

info@zuidwester.org

OVERIGE INITIATIEVEN 
/ ADRESSEN

De Servicewinkel

Arendstraat 10, 6135 kt Sittard

telefoon 046  4570043

www.deservicewinkel.nl

info@deservicewinkel.nl   

Dorpspunt

www.dorpspunt.nl

info@dorpspunt.nl

Iqare

telefoon 035  71 22 777

www.iqare.nl

info@inqare.nl

EKOnoom

Noordwolderweg 9

9784 ta Noordwolde

telefoon 050  30 17 166

www.ekonoom.nl

info@ekonoom.nl
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