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Samenspel in beweging

Oogst:





Zuid Doet Samen








Buurtcoöperatie met 700 leden
Initiatiefnemers met netwerk en kennis
van zaken
missie is het omzien naar elkaar op buurten straatniveau bevorderen
7 buurtassistenten, die huis aan huis
aanbellen met de vraag:
‘Hoe gaat het met u?’
Veel activiteiten, voor en door ouderen in
Buurthuis Ons Honk.
Vrijwilligers die vervoer regelen,
meehelpen, koken, enz.
Financiering vanuit subsidies, fondsen en
de gemeente (Wmo)








Initiatieven houden activiteiten en bezoekers bij, voor verantwoording
aan financiers, bijvoorbeeld de gemeente. De vertaling naar
maatschappelijke opbrengst is nog een uitdaging.
Omdat kosten en baten van preventie niet op dezelfde plaats liggen, is
het belangrijk om meerdere partijen te betrekken.
Lokaal samenspel: nieuwe spelregels nodig:
o Gelijkwaardige samenwerking
o Vertrouwen
o Experimenteerruimte
o Financiering passend bij initiatieven, toegankelijk. Right to
Challenge, wijkbudget en burgerbegroting bieden kansen.
o Horizontale verantwoording
o Borging rol dorpsverbinder
o ‘Scharrel’ambtenaren met mandaat kunnen een goede rol
vervullen tussen collega’s en initiatieven.
Wet- en regelgeving: ANBI voor zorgcoöperaties mogelijk maken,
verschillen tussen UWV’s over vrijwilligerswerk en uitkering.
Als initiatieven samen optrekken, maken ze meer kans bij
systeempartijen.
Voor gemeenten: beleid woningbouwcontingenten herdefiniëren, zodat
initiatieven ruimte krijgen.
Duurzaamheid initiatieven:
o Draagvlak is belangrijk!
o Zorg dat je verhaal aansluit bij je gesprekspartner
o Kennis delen en verspreiden
o Een ruimte bindt, is belangrijk als basis, voor laagdrempelige,
sociale activiteiten
Financiering:
o maak businessmodel transparant
o Eigen inbreng van leden (eigen vermogen) nodig om
financiering (vreemd vermogen) mogelijk te maken.

Hartelijk dank voor uw inspirerende en positieve inbreng!

“BURGERINITIATIEVEN ZIJN NIET MEER TE STOPPEN”
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Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst nog inhoudelijke vragen of
aanvullingen? Neem dan contact op met:
NLZVE:
Imke Bardoel
imke.bardoel@nlzve.nl
Stimuland:
Thea ten Have ttenhave@stimuland.nl
Zorgbelang:
Sylvia Sikkema sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl

