Documentaire “Een inkijkje in het leven van de Eilanders”

Uitleg documentaire
De vijf Nederlandse Waddeneilandgemeenten werken al een hele tijd samen binnen de
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden. Eén van de belangrijke pijlers van deze
eilandersamenwerking in de komende jaren is behoud van leefbaarheid op de eilanden.
Waarom?
Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op leefbaarheid. De uitingsvormen van krimp zijn op
de Waddeneilanden echter anders dan op het vaste land. Zo is er op de eilanden bijvoorbeeld geen
sprake van leegstand, maar juist van woningnood en is er geen werkeloosheid, maar juist een tekort
aan personeel. Wel is er sprake van een eenzijdige werkgelegenheid (horeca, recreatie en toerisme).
In het zoeken naar oplossingen kunnen we niet altijd naar andere krimpregio’s kijken omdat dingen
op de eilanden nu eenmaal vaak net even anders zijn.
Doel
Als eilanders weten we allemaal hoe het is om op een eiland te wonen, werken en leven en wat het
betekent om met een relatief kleine groep mensen een samenleving ‘in de benen te houden’. Voor
de buitenwereld is het echter veel minder bekend welke kansen en uitdagingen dit met zich
meebrengt. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de GR De Waddeneilanden besloten een
documentaire te laten maken die inzoomt op onderwerpen die de leefbaarheid op de eilanden
raken. We willen hiermee graag laten zien op welke wijze de Waddeneilanden afwijken van het
vaste land en zo breder begrip krijgen bij het maken van beleid en het vaststellen van wetgeving.
Hiervoor wordt ingegaan op waar eilandbewoners tegenaan lopen met dingen uit de alledaagse
praktijk, zoals het regelen van kinderopvang, het kopen/huren van een huis, zorgen voor een
dementerende partner, en hoe hiermee om te gaan.
Verhaallijn
In de documentaire wordt het onderwerp leefbaarheid belicht door verschillende personen in
verschillende levensfasen aan het woord te laten; een levensloop van jong tot oud. Deze verhalen
laten zien hoe de eilanders op hun eigen manier, en door te zoeken naar nieuwe methodes,
oplossingen en het gebruik van moderne middelen de leefbaarheid op hun eilanden in stand

proberen te houden. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s ouderschap, onderwijs, huisvesting,
ondernemerschap/verbreding van de werkgelegenheid, zorg en bereikbaarheid.
Hoe de documentaire te gebruiken?
De documentaire is nadrukkelijk een gespreksstarter. Bedoeld om mensen een beeld te geven van
hoe het leven op de eilanden is, en om te laten zien dat soms bestaande wet- en regelgeving niet
aansluit bij de eilandersituatie en daarmee wel rekening gehouden zou moeten worden.
De documentaire kan voor meerdere gelegenheden worden gebruikt en is zowel beschikbaar in het
Nederlands als in een Engels ondertitelde versie.
Er zullen kaartjes gedrukt worden met daarop de QR-code waardoor de documentaire ook tastbaar
uitgedeeld kan worden.
De documentaire is inmiddels intern vertoond op grotere gelegenheden zoals de Waddendag en de
themabijeenkomst voor de colleges intern. Extern is de documentaire vertoont tijdens het
Waddenfilmfestival aan genodigden en op het Islands of the World Congres op Terschelling
afgelopen juni. Maar hierbij moet het natuurlijk niet blijven!
Graag nodigen we jullie uit om de documentaire vooral ook te laten zien om het gesprek over
leefbaarheid te openen!
Minidocumentaires per thema
De verschillende thema’s worden ook nog uit de film geknipt zodat ook per thema een
‘minidocumentaire’ beschikbaar is.

Opdrachtverlening
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van het DB van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.
Voor het uitvoeren is opdracht verleend aan Texelaar Arnold van Bruggen van documentair productiebureau
Prospektor. De provincie Fryslân heeft de documentaire financieel mede mogelijk gemaakt.

