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Bewonersinitiatieven 
en inclusiviteit

In het kader van sessies Inclusieve stad 7 oktober 2021



Leeuwarden heeft een Platform bewonersinitiatieven.
Doel Platform:

• Binnenkomende vragen/initiatieven stroomlijnen
• Snel een integrale blik op initiatief
• Afweging/check kan initiatief wel/niet
• Aandachtspunten meegeven aan initiatiefnemer
• Eventueel aanbod te faciliteren of geven van adviezen 
(bijvoorbeeld over subsidie mogelijkheden)

Uitgangspunt: bewoners doen het (zoveel mogelijk) zelf  



Stroomlijnen intern proces door:

- Duidelijk “loket” voor bewoners (mailadres)

- Toewijzen van contactpersoon

- Simpele afhandeling: 
- Kleine initiatieven: melden d.m.v. formulier (geveltuintjes, 

boomspiegels, banken)

- Grote initiatieven: gebruiksovereenkomst (op maat) voor 
(tijdelijk) gebruik gemeentegrond



Insteek bij bewonersinitiatieven:

- Ja, tenzij

-Er moet draagvlak zijn

-Zo simpel mogelijk regelen

-Bewoners doen het in principe zoveel mogelijk zelf

Dus:

- Lage drempel (zoveel mogelijk meewerken en soms faciliteren)

- Zo min mogelijk extra eisen stellen



Inclusiviteit en initiatieven 

Tot nu toe: faciliteren van wat bewoners zelf willen.

Bewoners maken zelf een plan

Bewoners creëren zelf draagvlak

Gemeente werpt zo min mogelijk drempels op

Invulling van inclusiviteit bij initiatieven, ligt 
daarmee nu bij de initiatiefnemers



Spanning tussen belang initiatiefnemers en 
inclusiviteit

Als Platform willen we initiatiefnemers zo weinig mogelijk eisen en 
richtlijnen meegeven (qua regelgeving/eisen/financieel).

Moet je complete inclusiviteit eisen bij initiatieven, waardoor 
bewoners misschien wel afhaken? 



Jet Brinker
Algemeen fondsen en subsidies



Waar vind ik geld voor mijn 
inclusieve plannen?

Je moet het maar weten te vinden!



Welke mogelijkheden zijn er?
Subsidies en fondsen voor Vrijwilligers | Fondswervingonline.nl

• Fondsen: dit zijn de belangrijksten

- VSB fonds

- Oranjefonds

- Prins Bernard cultuurfonds

- De grote clubactie

- Jantje Beton

Lid worden van het Fondsenboek kan ook: Vrijwilligers in je organisatie? 
Maak er werk van! - Vrijwilligers Aan Zet

https://www.fondswervingonline.nl/activiteiten/vrijwilligers
https://www.vrijwilligersaanzet.nl/


• Subsidies

- Gemeente

- Provincie

- Landelijke overheid

• Crowdfunding

• Do-good platform (voorjebuurt.nl)

• Sponsoring

- winkeliers, bedrijven, wijkbewoners

- Kan in geld of in goederen

https://voorjebuurt.nl/nl/




Corona sociaal herstelfonds: bedoeld voor initiatieven die te maken hebben met: Eenzaamheid, armoede

en informele zorg:

• Inloop voor ouderen uit de wijk

• Spreekuur voor mensen met geldvragen

• Bakkie in de buurt

• Huiskamers

Andere gesubsidieerde projecten zijn:

• Burendag

• De verschilmakers

• Samen ouder

• Meedoen, samen uit de armoede

• Kansen voor jongeren

• Appeltje van Oranje

• Je kunt zelf ook sponsor worden

https://www.oranjefonds.nl/dit-doen-wij/programmas

https://www.oranjefonds.nl/dit-doen-wij/programmas


Hoe werkt het?
• Je bent een stichting of vereniging

• Je schrijft een projectplan

- Wat is de reden dat je dit project doet

- Wat ga je bereiken, wat is je doel en wat is het resultaat

- Hoe ga je het uitvoeren, met wie, wat, waar en wanneer

- Hoe ga je het evalueren

- Wat gaat het kosten: inkomsten, uitgaves en wat vraag je dan aan?

• Je zorgt voor publiciteit (waarin ook het Oranjefonds wordt genoemd)

• Je maakt een eindverslag, evaluatie en stuurt dat op

- hoe is het gegaan, verslag met foto’s

- wat vonden mensen er van: reacties opschrijven

- Wat waren de uiteindelijke kosten





• Voor sociale en culturele activiteiten

• Project draagt bij aan 

- zelfredzaamheid, 

- samenredzaamheid 

- samenlevingsopbouw

- Versterking van het burgerschap/mienskip

• Projecten die vooroordelen wegnemen en werken aan 
bewustwording

• Projecten die zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van mensen



Ingedeeld in aantal thema’s

Thema 1: Mens en maatschappij, gericht op het versterken van de

burgerschap
Voorbeeld van een project: 

• Inclusieve gastvrijheid. Inclusieve gastvrijheid is de kunst om aan te sluiten bij 
moeilijk benaderbare doelgroepen. Denk dan aan mensen met persoonlijke, sociale 
en psychiatrische problemen. Vrijwilligers worden getraind en zo leren zij deze 
“buitenstaanders” te benaderen en te betrekken bij de huiskamer. Projectsubsidie 
10.000 euro. De subsidie is toegekend omdat dit project mensen uit hun isolement 
haalt en de kans geeft om mee te doen. 

• Speeltuinen in de wijk die openbaar toegankelijk zijn.

• Ouderen realiseren hun droom

• Stichting Present, een brug tussen helpen en geholpen worden



Thema 2: Kunst en cultuur

Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op 
zichzelf en anderen en worden ze in staat gesteld anders te denken. 
Dit zorg vaak voor een bredere kijk op de wereld en de 
maatschappij. Zo krijg je meer empathie/medeleven voor anderen 
om ons heen. 

Voorbeeld:

De appeltaart concerten met professionele musici. Concerten voor bijzondere 
mensen, bijv. ouderen met een ziekte, vluchtelingen, mensen met een 
beperking. Ruim 11.000 mensen zijn naar de concerten geweest. Er is door het 
VSB fonds een bedrag van 25.000 euro voor beschikbaar gesteld. 



Hoe werkt het hier?

Voorwaarden:

• Is er een behoefte aan?

• Is er gedacht aan duurzaamheid, kwaliteit, en de langere termijn?

• Soms aanvullende eisen per project

• Doe de Quickscan om te weten of het project past voor de VSB

• Denk na over hoe je het gaat doen als de subsidie stopt.

Algemeen - (vsbfonds.nl)

https://digitaalaanvragen.vsbfonds.nl/?_ga=2.175442338.1068313924.1632984990-1629657419.1612182206&_gac=1.178529680.1632985118.EAIaIQobChMIppqbzI-m8wIVVeh3Ch0pnQsGEAAYASAAEgJQzPD_BwE


Nog vragen? 



Jelmer IJkema & 
Cees Luiten

Het Mienskipfonds



Mienskipsfonds



Elk jaar ontstaan er vanuit de inwoners van gemeente Leeuwarden nieuwe, relevante en 
spraakmakende bewonersinitiatieven. 

De gemeente Leeuwarden wil, waar nodig en waar het past, deze bewonersinitiatieven 
faciliteren. Het ontwikkelen van Mienskip is belangrijk. Daarbij moeten alle mogelijkheden 
benutten om onze samenleving te ontwikkelen tot een ‘inclusieve samenleving’. Politiek, 
economisch en sociaal zijn er veel veranderingen. 

Met het instellen van het Mienskipsfonds in 2014 is hier handen en voeten aan gegeven. 

Het Mienskipsfonds is een laagdrempelig fonds voor initiatieven voor- en door bewoners op het 
gebied van leefbaarheid en participatie. 

Een onafhankelijke Tafel van 8 beoordeelt de ingediende projecten. Dit zijn 8 uit de gemeente 
Leeuwarden. De Tafel van 8 heeft zijn eigen werkwijze ontwikkeld en geeft (on)gevraagd advies 
aan het College. 

De spelregels zijn breed geformuleerd en begrijpelijk. Er is van 2014 tot en met 2021 jaarlijks 
€400.000 beschikbaar.



Hoe werkt het? 

• de aangevraagde subsidie is voor initiatieven 
van bewoners(-groepen); 

• het gaat om activiteiten en voorzieningen op 
het terrein van leefbaarheid en participatie;

• een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in 
de eigen omgeving en moet draagvlak hebben; 

• de initiatiefnemers / bewoners(-groepen) 
moeten zelf actief bijdragen aan de 
planvorming en de uitvoering van het initiatief;



2014 tot en met augustus 2021 ca. 250 

toekenningen

• Culturele aanvragen ivm culturele 

hoofdstad 

• Sport en beweegtuinen en initiatieven 

• Community projecten 

• Activiteiten in dorps- en buurthuizen, 

gericht op sociale binding 

• Duurzaamheidsinitiatieven en 

coöperaties

• Pluktuinen/Vergroening  



Kort filmpje over het Mienskipfonds



Impressie van de 
projecten 

Doarpstûn Snakkerburen

V-point Vrijheidswijk



Het ontwikkelen van Mienskip is nú 
belangrijker dan ooit!

Aanvraag subsidie? Sleutelwoorden:

• Initiatief vanuit de burger

• Leefbaarheid en participatie

• Draagvlak en aansluiting

• Bijdrage uitvoering en financiering



Bedankt.


