
 
De gemeente Duiven heeft het afgelopen anderhalf jaar in samenwerking met verenigingen en stichtingen een nieuw subsidiebeleid 

ontwikkeld. Het nieuwe beleid is gericht op stimuleren in plaats van subsidiëren. Stimuleren van onze samenleving en ons rijke 

verenigingsleven met als doel een toekomstbestendig bestaan en meer zekerheid voor zowel de verenigingen als de gemeente. Het 

nieuwe Stimuleringsbeleid  vervangt het huidige subsidiebeleid en gaat per 1 januari 2018 in. 

 

Deze zomer hebben we met drie extra uitgaven van de Informeel in de Duiven Post over het nieuwe Stimuleringsbeleid verteld: over de 

achtergrond, het proces, de inhoud maar ook de eerste praktijkervaringen met het beleid. Deze uitgaven van de Informeel Extra vindt u 

gebundeld op de volgende pagina’s. 

 

“Vol positieve energie ga ik met u de uitdaging aan om samen dit nieuwe beleid in de praktijk te brengen. Samen op weg naar een mooie, 

toekomstbestendige en initiatiefrijke gemeente!” 

 
Wethouder Johannes Goossen  

 

 

 

 
 
Van Subsidiebeleid naar Stimuleringsbeleid 
 
Van subsidiëren naar stimuleren, dat is de kern van het nieuwe beleid. Het Stimuleringsbeleid gaat over meerdere vormen van 

ondersteuning. Het beleid bestaat uit vijf lijnen, zoals hiernaast afgebeeld:  

 

1. Ontwikkelgericht ondersteunen: verenigingen en stichtingen ondersteunen om toekomstbestendig te blijven of te worden.  
2. Ondersteunen van allianties: samenwerken, niet als doel op zich maar om samen te komen tot ideeën en oplossingen. 

3. Gemeente als partner: op weg naar een meer dienstverlenende gemeente, maar ook samen met verenigingen en stichtingen 

kijken waar zij kunnen aansluiten op de maatschappelijke opgaven die de gemeente heeft. 
4. Helder samenspel met professionals: samenleving in de lead en professionele ondersteuning. 
5. Investeren in initiatieven: goede ideeën moeten de kans krijgen om tot bloei te komen en willen we dus ondersteunen. 

 
Op de volgende twee pagina’s komen de inhoud en de achtergrond van het Stimuleringsbeleid uitgebreider aan bod.  

 
 

 
 

 
Wat leest u in deze uitgaven van Informeel Extra? 
 
Zoals gezegd hebben we deze zomer (week 29 t/m 31) met drie extra uitgaven van de Informeel in de Duiven Post over het nieuwe 

Stimuleringsbeleid verteld. Deze uitgaven van de Informeel Extra vindt u gebundeld op de volgende pagina’s. 

 

Informeel Extra van week 29  

In deze extra uitgave van de Informeel vertellen we u hoe we tot het nieuwe beleid zijn gekomen, de reden voor een 

nieuw Subsidiebeleid, de inhoud ervan en voor wie het is bedoeld. 

 

Informeel Extra van week 30 

In deze uitgave staat de concretisering van het beleid centraal: wat betekent het nu voor u in de praktijk? Ook vindt u hier de 

contactpersonen binnen de gemeente voor de diverse beleidsterreinen. 

 

Informeel Extra van week 31 

In de laatste uitgave nemen wij u mee in de eerste resultaten, initiatieven, ontwikkelingen en gesprekken die al gevoerd zijn. 

 

 

 

 

 
 
 

Mail ons 
 

Voor al uw vragen op het gebied van het stimuleringsbeleid mag u mailen naar stimuleringsbeleid@duiven.nl. Wij vragen u contact met 

ons op te nemen als u:  

 

- uw reactie wilt geven op het Stimuleringsbeleid; 

- wilt deelnemen aan het werkatelier over de maatschappelijke opgaven (zie Informeel Extra week 30); 

- een goed idee/initiatief heeft voor de gemeente Duiven (zie Informeel Extra week 30); 

- goede ideeën heeft voor de komende DDWD, ofwel de Dialoog- en Doorpakweken (zie Informeel Extra week 31); 

- gebruik wil maken van één van onze pop-uplocaties voor uw maatschappelijke initiatief (zie Informeel Extra week 31); 

- uw ervaringen wilt inbrengen tijdens een spiegelsessie (zie Informeel Extra week 31).  
 

Met alle subsidierelaties plannen we een gesprek in.  

Het nieuwe Stimuleringsbeleid: van subsidiëren naar stimuleren 

Het nieuwe Stimuleringsbeleid: van subsidiëren naar stimuleren 
 



Het  nieuwe Sti muleringsbeleid
De gemeente Duiven heeft  het afgelopen anderhalf jaar in samenwerking met verenigingen 
en sti chti ngen een nieuw beleid ontwikkeld. In deze extra uitgave van de Informeel over het 
Sti muleringsbeleid vertellen we u hoe we tot het nieuwe beleid zijn gekomen, de reden voor een 
nieuw Subsidiebeleid en de inhoud ervan. In de volgende editi e vertellen we u over de uitvoering 
van het beleid en de stappen die we daarin zett en.

Het nieuwe Sti muleringsbeleid vervangt per 
1 januari 2018 het huidige Subsidiebeleid. 
De komende drie weken informeren wij 
u over het nieuwe beleid en hoe dit in de 
prakti jk werkt.
 
Heeft  u vragen, wilt u graag in gesprek 
met ons of ontvangt u graag deze 
uitgaven van de Informeel Extra digitaal? 
Neem dan contact op via 
sti muleringsbeleid@duiven.nl!

De kogel is door de kerk! 
De gemeenteraad heeft  met ruime 
meerderheid het Sti muleringsbeleid als 
nieuw kader vastgesteld. Het is fi jn dat een 
voorgestelde verandering op brede steun kan 
rekenen. Want een verandering is het zeker! 
Het is een totaal nieuwe manier van omgaan 
met ons rijke verenigingsleven en de wens 
om bij te dragen aan een mooiere omgeving 
in buurt, straat, wijk of dorp. Is daarmee alles 
gezegd? En discussie gesloten? Zeker niet! We 
beginnen pas.

We hebben als resultaat van onze geweldige en 
geslaagde #DDWD-weken vijf ontwikkellijnen 
(werkwijzen & ondersteuningsvormen) 
beschreven. Daarmee willen we graag 
het gesprek aangaan met iedereen die nu 
subsidieafspraken met de gemeente heeft . 
Ook willen we in gesprek met inwoners/
initi ati efnemers die wel iets willen, maar niet 
weten hoe of het niet op eigen houtje redden.

Is het de gemeente die vervolgens bepaalt 
en het laatste woord heeft ? Wat mij 
betreft  ook zeker niet! We gaan samen 
met de samenleving (de optelsom van 
alle verenigingen, parti culiere sti chti ngen 
en overige initi ati efnemers)  in gesprek. 
Samen gaan we bepalen wat haalbaar is 
en wanneer er sprake is van een juiste 
ondersteuningsvorm. Als gemeente willen we 
juist partnerschap aangaan. Dat mag uitgaan 
van vormen van gelijkwaardigheid.

Ik heb ondertussen ook kennisgenomen 
van zorgen en kriti sche vragen over de 
uitvoering hiervan en wat dit betekent voor 
de huidige (on)zekerheid van verenigingen 
die daarmee ontstaat. In de prakti jk gaan we 
samen ervaren hoe de uitvoering van het 
Sti muleringsbeleid vorm kan krijgen. Dat ligt 
aan de voorkant nog helemaal niet vast. Laten 
we vol vertrouwen ieders eigen rol vorm en 
invulling geven. Waarbij de gemeente het 
echt niet beter wil weten en ook niet de 
allesbepaler wil zijn. Daar waar de zorgen niet 
verdwijnen moeten we elkaar ti jdig op gaan 
zoeken voor oplossingen. Laten we in ieder 
geval nu gewoon beginnen!

Johannes Goossen 
Wethouder Welzijn, Jeugdbeleid, Ouderenbeleid, 
Overheidsparti cipati e, Sport, Kunst & Cultuur

Dialoog- en DoorpakWeken Duiven (DDWD) en DDWD2
Om erachter te komen hoe het nieuwe 
Sti muleringsbeleid het beste vorm te geven 
organiseerden we begin dit jaar de Dialoog- en 
DoorpakWeken Duiven (DDWD). 

In ti entallen sessies nodigden we verenigingen, 
inwoners, initi ati even, dorp- en wi jkraden, 
buurtverenigingen en ondernemers uit om 
met ons in gesprek te gaan. De DDWD hebben 
laten zien dat we een breed verenigingsleven 
hebben om trots op te zijn en dat er al 
bijzonder veel initi ati even zijn. Alleen al met 
het elkaar in gesprek gaan geeft  zicht op wat 
er allemaal al is en wat we daaruit kunnen 
leren. De les leert dat we als gemeente veel 

beter kunnen en moeten aansluiten. De 
sessies hebben geleid tot de vijf lijnen uit het 
nieuwe Sti muleringsbeleid. Deze lijnen hebben 
we in mei, ti jdens de DDWD2, weer bij de 
gespreksgroepen teruggelegd waarbij werd 
bevesti gd dat deze herkenbaar en logisch zijn. 
Nu volgt de concrete uitwerking.  

WEEK 29

Woensdag 19 juli 2017

HET  NIEUWE STIMULERINGSBELEID

Voor wie is dit beleid?
Dit beleid is bedoeld voor de subsidierelati es. Dit zijn verenigingen, sti chti ngen of andere 
organisati es die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen. Bijvoorbeeld sport- en 
muziekverenigingen, wijk- en dorpsraden en professionele organisati es op het gebied van 
welzijn en jeugd.
Daarnaast is dit beleid ook bedoeld voor mensen met een (nieuw) initi ati ef, waarin de 
gemeente kan investeren.

“Geen enkele vereniging 
die bereid is actief te 
participeren binnen het 
Stimuleringsbeleid, zal 
door het Stimuleringsbeleid 
omvallen.”

Wethouder Johannes Goossen 

“Stimuleren gaat verder 
dan alleen subsidiëren. Als 
gemeente en als wethouder 
word je gevraagd mee te 
denken en mee te doen.” 

Wethouder Johannes Goossen 

“Twee weken lang #DDWD 
met tientallen sessies en 
heel veel ontmoetingen. 
Het waren twee geweldige 
weken!”

Wethouder Johannes Goossen

Van Subsidiebeleid naar  Sti muleringsbeleid
Het Sti muleringsbeleid gaat over meerdere 
vormen van ondersteuning. 
Naast traditi onele subsidies gaat het ook om:

• meedenk- en meedoekracht;
• accommodati es;
• informati e;
• contacten;
• meer rek in de regels. 

Waarom een nieuw Sti muleringsbeleid?
Ieder jaar verstrekt de gemeente Duiven 
subsidie aan zo’n 100 subsidierelati es. 

Begin 2016 zijn we gestart met het werken 
aan een nieuw beleid om beter aan te 
sluiten bij de behoeft en van verenigingen, 

sti chti ngen en de gemeente. De huidige 
manier van subsidiëren, bijvoorbeeld: 
bedrag x het aantal jeugdleden, biedt 
geen perspecti ef als het aantal jeugdleden 
vermindert. Ook zijn er verenigingen  die 
geen subsidie nodig hebben maar het 
wel aanvragen en ontvangen. Het huidige 
beleid biedt soms niet de ruimte om goede 
initi ati even te ondersteunen. Hier willen 
we graag beter op inspelen. Er is geen 
bezuinigingsopdracht en dit betekent dat het 
volledige subsidiebudget ook in de toekomst 
in het voordeel blijft  van verenigingen en 
sti chti nge n.  

“Het nieuwe 
Stimuleringsbeleid is geen 
bezuinigingsopdracht.” 

Wethouder Johannes Goossen

“Het nieuwe Stimulerings-
beleid vraagt een nieuwe 
werkwijze van verenigingen 
maar ook van de gemeente. 
Ik zie dit niet als een probleem 
maar als een uitdaging.” 

Wethouder Johannes Goossen



Tijdlijn
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HET  NIEUWE STIMULERINGSBELEID

De vijf ontwikkellijnen uit het Sti muleringsbeleid
Het nieuwe Sti muleringsbeleid bestaat uit vijf lijnen:

Lijn 1
Ontwikkelgericht 

ondersteunen

Veel verenigingen geven aan dat zij 
voor grote uitdagingen staan. Zoals 
het aantrekken van meer leden en 
vrijwilligers, het genereren van meer 
inkomsten of het versterken van de 
bestuurskracht. Om toe te groeien naar 
een toekomst bestendig verenigingsleven 
gaan we met deze subsidierelati es in 
gesprek. In een meerjarenplan wordt 
helder wat nodig is voor een goed 
toekomstperspecti ef en welke vorm van 
ondersteuning nodig is. Een voorbeeld van 
ondersteuning is het ti jdelijk beschikbaar 
stellen van een accommodati e of de hulp 
van een consulent. Deze consulent  kan 
helpen bij het opstellen van en adviseren 
over de begroti ng. Het doel is dat 
verenigingen niet meer afh ankelijk hoeven 
zijn van een gemeentelijke subsidie. 

Lijn 5
Investeren in 

initi ati even

Als gemeente gaan we 
nieuwe initi ati even 
sti muleren. Dit betekent 
niet alleen fi nanciële 
ondersteuning, maar 
bijvoorbeeld ook 
informeren, helpen 
bij het vinden van 
een accommodati e 
of ondersteunen in 
het creëren van een 
netwerk. Ook gaan 
we experimenteren 
met het mee laten 
denken van inwoners 
bij de beoordeling van 
initi ati even.

Lijn 4
Helder samenspel 
met professionals

Professionals (zoals Mikado 
en Kunstwerk) krijgen een 
grotere ondersteunende 
rol naar verenigingen 
toe. De ervaring is dat 
professionele organisati es 
soms concurreren in 
hun acti viteiten met de 
acti viteiten van verenigingen. 
Dit is niet de bedoeling. Als 
deze ondersteunende  rol 
betekent dat professionals 
meer geld nodig hebben, zal 
dit niet gefi nancierd worden 
uit het subsidiebudget.

Lijn 3
Gemeente als partner 

Allereerst wil de gemeente zich meer 
dienstverlenend gaan opstellen naar 
verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan 
een vaste contactpersoon vanuit de 
gemeente, het vereenvoudigen van 
procedures en vergunningsaanvragen 
en betere informati evoorziening.

Daarnaast gaan we verenigingen 
ondersteunen die acti viteiten 
organiseren gericht op de 
maatschappelijke opgaven die we als 
gemeente hebben. Deze zijn gericht op 
onderwerpen zoals langer zelfstandig 
wonen en meedoen naar vermogen. 
Komend najaar worden deze 
onderwerpen en bijkomende vormen 
van ondersteuning verder uitgewerkt. 

Lijn 2
Ondersteunen 
van allianti es 

Samenwerking is geen 
doel op zich, maar kan 
oplossingen mogelijk 
maken. Denk bijvoorbeeld 
aan een vereniging die op 
zoek is naar een nieuwe 
accommodati e, terwijl 
een andere vereniging 
nog ruimte heeft . De 
gemeente ondersteunt 
deze samenwerkingen 
en ontmoeti ngen tussen 
verenigingen.

juni '17 - mei '18
Uitvoering: 

in gesprek met relati es 
en initi ati efnemers over 

Sti muleringsbeleid

jan./feb. '17
DDWD 

(naar buiten)

maart - apr '17
Conceptbeleid 

opstellen

mei '17
DDWD2 

(terug naar 
buiten)

mei '17
Feedback verwerken 

en college stelt 
beleid vast 

11 juli '17
Gemeenteraad 
stelt beleid vast



WEEK 30

Woensdag 26 juli 2017

HET  NIEUWE STIMULERINGSBELEID

“Transparantie, eerlijkheid en gelijkwaardigheid zijn naar 
mijn inzicht belangrijke voorwaarden voor een goed en 
open gesprek.” Wethouder Johannes Goossen

 

Subsidie aanvragen? Maak een meerjarenplan!
Sti muleren in plaats van subsidiëren. Dat is de kern van het nieuwe Sti muleringsbeleid. Sti muleren van onze samenleving en ons rijke verenigingsleven met een toekomstbestendig bestaan en meer 
zekerheid. Dit betekent een andere manier van samenwerken, zowel voor de verenigingen, sti chti ngen en andere organisati es, maar ook voor de gemeente. Maar het levert veel op, voor beide 
parti jen: een gezonde toekomstbestendige relati e. 

Eén van de veranderingen is dat elke bestaande of nieuwe subsidierelati es een meerjarenplan 
gaat opstellen. Dat meerjarenplan geeft  beide parti jen meer duidelijkheid en zekerheid over de 
toekomst. En daarmee ook over de benodigde ondersteuning van de gemeente. Maar hoe pak je 
het maken van een meerjarenplan aan? Dat doen we samen! En om daarbij te kunnen helpen is 
onderstaand stappenplan opgesteld.

Stap 1 - De verkenning
Bent u een bekende subsidierelati e van ons, dan hoeft  u niks te doen: wij nodigen u uit voor een 
gesprek. U mag uiteraard ook met ons contact opnemen.
Heeft  u niet eerder ondersteuning (zoals een subsidie) aangevraagd, maar wilt u dat nu wel, neem 
dan contact met de gemeente op voor een afspraak. 

Samen plannen we een gesprek en bespreken het volgende: 
• Wij lichten het Sti muleringsbeleid toe en beantwoorden uw eventuele vragen hierover.
• Samen lopen we uw subsidieaanvraag van 2018 door: welk bedrag heeft  u voor 2018 

aangevraagd, hoe ziet uw begroti ng eruit en waaruit bestaat uw acti viteitenplan? 
• We bespreken samen wat de kansen en uitdagingen zijn voor uw vereniging of sti chti ng. 

Voorbeelden van kansen zijn het aanspreken van nieuwe doelgroepen of een betere 
bezetti  ng van uw accommodati e. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld een teruglopend 
ledenaantal, tekort aan vrijwilligers of het huurtarief van uw accommodati e. 

• We bekijken in het gesprek hoe de lijnen uit het Sti muleringsbeleid kunnen 
ondersteunen in uw behoeft e. Bijvoorbeeld kansen voor samenwerking met een andere 
parti j, een verenigingsconsulent die die kan meekijken naar een begroti ng of het 
vereenvoudigen van een vergunningaanvraag. 

Stap 2 – Het meerjarenplan 
Voor de volgende afspraak, maakt u een eerste versie van een meerjarenplan voor uw 
organisati e. Onderdelen van het meerjarenplan zijn: 
• Waar staat uw organisati e op dit moment? 
 Denk hierbij aan wat uw plek is als vereniging in de samenleving, de opbouw van uw 

vereniging, uw fi nanciële situati e (uw begroti ng of jaarrekening), uw ledenaantallen, uw 
accommodati e en uw vrijwilligers.  

• Waar wilt u dat uw organisati e over vier jaar staat?
 Hierbij kunnen dezelfde onderwerpen aan bod komen als bij de eerste vraag, maar hierbij kunt u 

aangeven over hoe u zou willen dat uw organisati e zich in de toekomst ontwikkelt. Wilt u groeien 
als vereniging of juist inkrimpen? Wilt u de huidige acti viteit(en) doorzett en of juist verbreden? 
Of heeft  u nog andere ambiti es? 

• Wat bent u van plan om te gaan doen om daar te komen?
 Geef hierbij concreet aan hoe u die plannen wilt waarmaken. U wilt bijvoorbeeld meer leden 

aantrekken: geef dan concreet aan hoe u dit wilt aanpakken. 
• Wat heeft  u hiervoor nodig?
 Wat kunt en gaat u zelf doen? Heeft  u iets nodig van andere partners? En welke 

ondersteuning van de gemeente heeft  u nodig? Uiteraard kunnen wij met u meedenken, een 
verenigingsconsulent voor u inschakelen, u helpen in het vinden van de juiste partners om mee 
samen te werken, fi nancieel ondersteunen, etc.

Trekt u liever met een partner op om te komen tot dit plan? Of kunt u gebruik maken van 
een format van uw bond? Dan kan dat uiteraard! Op www.duiven.nl staan ook plannen van 
verenigingen elders die u als voorbeeld kunt gebruiken. 

Stap 3 – De puntjes op de ‘i’
Zodra u de eerste versie van uw plan gereed hebt, 
maakt u met uw contactpersoon bij de gemeente 
een vervolgafspraak. Tijdens deze afspraak lopen we 
het plan samen door en kunt u vragen stellen over 
zaken die onduidelijk zijn of waarover u twijfelt. Wij 
stellen eventueel aanvullende vragen die kunnen 
helpen om uw meerjarenplan aan te scherpen of te 
verduidelijken. Ook bespreken we de ondersteuning 
die de gemeente of andere partners kunnen bieden. 
Het kan zijn dat we vervolgens samen de conclusie 
trekken dat het plan op enkele punten nog moet 
worden aangevuld of aangepast. 

Stap 4 – Meerjarige zekerheid
Vervolgens neemt de gemeente een besluit over de 
ondersteuning van de komende vier jaar. Hierdoor 
krijgt u dus ook voor een langere termijn zekerheid. 
We gaan wel jaarlijks met elkaar in gesprek om het 
meerjarenplan te bespreken en eventueel bij te 
stellen of aan te vullen. 

Het nieuwe Sti muleringsbeleid vervangt per 1 januari 2018 het huidige 
Subsidiebeleid. Sti muleren in plaats van subsidiëren. Dat is de kern van 
het nieuwe Sti muleringsbeleid.
Afgelopen week en de komende twee weken informeren wij u over het 
nieuwe beleid en hoe dit in de prakti jk werkt. Ook nemen wij u mee in 
de eerste resultaten en gesprekken die al gevoerd zijn. 
Heeft  u vragen, wilt u graag in gesprek met ons of ontvangt u graag 
deze uitgaven van de Informeel Extra digitaal? Neem dan contact op 
via sti muleringsbeleid@duiven.nl!

Voor wie is dit beleid?
Dit beleid is bedoeld voor de subsidierelati es. Dit zijn verenigingen, sti chti ngen of andere 
organisati es die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen. Bijvoorbeeld sport- en 
muziekverenigingen, wijk- en dorpsraden en professionele organisati es op het gebied van 
welzijn en jeugd. Daarnaast is dit beleid ook bedoeld voor mensen met een (nieuw) initi ati ef, 
waarin de gemeente kan investeren.



WEEK 30

Woensdag 26 juli 2017

HET NIEUWE STIMULERINGSBELEID

Uitnodiging Werkatelier 
Wilt u ook meepraten en denken over de 
maatschappelijke opgaven waar we als 
samenleving voor staan? De gemeente 
organiseert een werkatelier waar u voor bent 
uitgenodigd. Lees onderstaande informatie en 
meldt u dan nu aan!

Maatschappelijke opgaven
Verschillende organisaties organiseren 
activiteiten gericht op de zogenaamde 
‘maatschappelijke opgaven’ van de gemeente. 
Uiteraard willen we die activiteiten vanuit het 
Stimuleringsbeleid graag ondersteunen! Deze 
maatschappelijke opgaven zijn: 
1. langer zelfstandig wonen;
2. meedoen naar vermogen;
3. zelfredzaamheid naar vermogen;
4. de basis op orde.

Deze termen vragen om een duidelijke 
omschrijving. We willen namelijk graag dat we 
hetzelfde eronder verstaan. Welke activiteiten 
vallen hieronder en hoe kan de gemeente die 
activiteiten ondersteunen? Een mogelijke 
activiteit die hierbij past is bijvoorbeeld een 
haal- en brengdienst voor ouderen van en naar 
uw vereniging. Over deze en andere ideeën 
gaan we graag met u in gesprek tijdens het 
werkatelier. 

Wilt u meedenken?
Het werkatelier wordt in totaal in drie 
sessies georganiseerd: één sessie is voor 
medewerkers van de gemeente, één voor 
de gemeenteraad en één voor betrokken 
partijen zoals verenigingen, stichtingen, 
maatwerkorganisaties en scholen. Deze sessie 
voor betrokken partijen is voor ongeveer 
20 personen, van verschillende organisaties. 
We proberen namelijk een zo divers mogelijke 

groep samen te stellen. De datum zelf wordt 
nog gepland op basis van beschikbaarheid, 
maar is in ieder geval na de zomer. Het tijdstip 
is rond etenstijd. Voor een hapje wordt dus ook 
gezorgd. 

De volgende vragen komen tijdens het 
werkatelier aan bod: 
• Hoe kunnen we de maatschappelijke 

opgaven verduidelijken?
• Welke rol kunnen gemeente en partijen 

hierin hebben?
• Welke activiteiten kunnen partijen 

organiseren die passen bij de 
maatschappelijke opgaven?  

• Hoe kunnen verbindingen worden gelegd 
tussen verenigingen onderling, tussen 
zorgorganisaties en verenigingen, etc.?

Wilt u graag deelnemen aan dit werkatelier? 
Stuur dan een e-mail naar 
stimuleringsbeleid@duiven.nl. 

Goed idee (initiatief) voor gemeente Duiven?
Een maatschappelijk initiatief kan een idee 
zijn, een voorstel, een samenwerkingsverband 

tussen inwoners en partijen of een lopende 
activiteit die onze gemeenschap mooier 
maakt. Een initiatief kan aanvullend zijn op 
wat de gemeente doet maar kan ook een 
taak van de gemeente overnemen. We laten 
ons graag uitdagen door initiatiefnemers. 
Als gemeente gaan we vanuit het 
Stimuleringsbeleid nieuwe initiatieven 
stimuleren. Dit betekent niet alleen financiële 
ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook 
informeren, helpen bij het vinden van een 
accommodatie of ondersteunen in het 
creëren van een netwerk. 

Heeft u een leuk idee of initiatief en wilt u 
hiervoor ondersteuning vanuit de gemeente? 
Mail dan naar binnenstebuiten@duiven.nl.

Contactpersonen bij de gemeente
Wij nemen contact op met onze subsidierelaties om verder te praten maar u mag natuurlijk ook 
contact met ons opnemen. Hieronder vindt u de juiste contactpersonen. Deze zijn bereikbaar op 
het telefoonnummer 0316 – 279 111 of via onderstaande mailadressen:

• Cultuur: Mirjam Bottenheft (m.bottenheft@duiven.nl). 
• Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen: Ans Sommers (a.sommers@duiven.nl).
• Kerken, wijk- en dorpsraden: Arjan de Vries (a.devries@duiven.nl). 
• Onderwijs en jeugd: Jeroen Lommen (j.lommen@duiven.nl).
• Seniorenverenigingen: Loes Stelder (l.stelder@duiven.nl).
• Milieu en groen: Huib Aalders (h.aalders@duiven.nl).
• Zorg en welzijn: Sigrid Stam (s.stam@duiven.nl).
• Overige initiatieven: Glen van Gene en Hanneke Scheeres (binnenstebuiten@duiven.nl).

Voor overige vragen met betrekking tot het Stimuleringsbeleid kunt u mailen naar 
stimuleringsbeleid@duiven.nl. 

Waarom een meerjarenplan?
Verenigingen en stichtingen die subsidie 
of andere vormen van ondersteuning 
willen van de gemeente, gaan volgens het 
nieuwe Stimuleringsbeleid werken aan een 
meerjarenplan. Maar waarom eigenlijk?

Van Subsidiëren naar Stimuleren
Ieder jaar verstrekt de gemeente Duiven 
subsidie aan zo’n 100 subsidierelaties. 
Dat gebeurde voor een groot deel op de 
automatische piloot: een vereniging of 
stichting vroeg elk jaar opnieuw een subsidie 
aan; of het nu écht nodig was of niet. En de 
gemeente verstrekte in de regel op bijna elke 
aanvraag een subsidie, bijvoorbeeld op basis 
van het aantal leden. 

U kunt zich wellicht voorstellen dat dit zowel 
voor de subsidieaanvrager als de gemeente 
niet echt een toekomstbestendige manier van 
werken was.Er werd namelijk niet gekeken 
naar wat écht nodig was of dat er misschien 
meer behoefte was aan een andere manier 
van ondersteunen. Daarom zijn verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties samen 
met de gemeente begin 2016 gestart met 
het werken aan een nieuw beleid. Dit 
nieuwe beleid moest beter aansluiten bij de 
behoeften van inwoners, subsidierelaties en 
de gemeente. 

Het resultaat is een nieuw beleid dat gericht 
is op stimuleren in plaats van subsidiëren. Een 
onderdeel van het nieuwe Stimuleringsbeleid 
is ‘Ontwikkelgericht ondersteunen’. Vanuit 
deze insteek is het idee ontstaan om te gaan 
werken met een 4-jarig meerjarenplan die 
elke subsidierelatie op gaat stellen. 

Het meerjarenplan
Veel verenigingen geven aan dat zij voor grote 
uitdagingen staan. Zoals het aantrekken van 
meer leden en vrijwilligers, het genereren 

van meer inkomsten of het versterken van de 
bestuurskracht. Om toe te groeien naar een 
toekomstbestendig verenigingsleven gaan we 
met deze subsidierelaties in gesprek. 
In een meerjarenplan wordt het 
toekomstperspectief helder en welke vorm 
van ondersteuning nodig is. De bedoeling 
is dat verenigingen na vier jaar niet meer 
afhankelijk zijn van een gemeentelijke 
subsidie.

Het is de bedoeling dat er een plan komt dat 
voor uw organisatie nuttig en passend is en 
de organisatie helpt om gezond te worden of 
te blijven. Daarbij komt ook de vraag kijken 
wat u van de gemeente of van anderen nodig 
heeft. Het gaat om een zoektocht naar een 
gelijk beeld voor de komende jaren, waarbij 
helder is wat vanuit uw organisatie de koers 
is en welke ondersteuning de gemeente 
hierbij kan bieden. Geen enkele vereniging 
of stichting is gelijk en er zijn verschillen in 
kansen, mogelijkheden en bedreigingen. 
Dat maakt dat een meerjarenplan van uw 
organisatie uw eigen maatwerk zal zijn. 

U ziet in deze uitgave alleen lijnen 1, 3 en 5 uit het Stimuleringsbeleid. 
Nieuwsgierig naar lijn 2 en 4? Pak dan de Informeel Extra van vorige week erbij of kijk op 

https://www.duiven.nl/file/6596/download.

“Ook binnen de gemeente zie ik 
grote veranderingen plaatsvinden. 
Achter ons bureau vandaan 
komen en het gesprek aangaan 
wordt steeds meer de norm.” 
 Wethouder Johannes Goossen 
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“De eerste gesprekken zijn in volle gang. Sommige 
gesprekken zijn vol enthousiasme en energie, andere 
gesprekken verlopen in eerste instantie wat moeizamer. Van 
belang is om met elkaar in dialoog te blijven.”

Wethouder Johannes Goossen 

“Transparantie, eerlijkheid en gelijkwaardigheid zijn 
naar mijn inzicht belangrijke voorwaarden voor een goed 
en open gesprek.”

Wethouder Johannes Goossen 

Maak kennis met team Binnenstebuiten
Het nieuwe Sti muleringsbeleid biedt ruimte voor nieuwe initi ati even. De gemeente gaat 
initi ati even ondersteunen. Dit betekent niet alleen fi nanciële ondersteuning, maar bijvoorbeeld 
ook informeren, helpen bij het vinden van een accommodati e of ondersteunen in het creëren van 
een netwerk. Vanuit deze gedachte starten we per 1 januari 2018 binnen de organisati e van de 
gemeente met het team Binnenstebuiten. 

Het nieuwe team Binnenstebuiten wordt onder 
andere verantwoordelijk voor het sti muleren 
en faciliteren van initi ati even van burgers, 
verenigingen en bedrijven. De medewerkers 
van het team zett en in op het bij elkaar brengen 
van nieuwe of bestaande initi ati even zodat 
ze elkaar kunnen versterken. Ook krijgen ze 
een coachende en sti mulerende rol op dit vlak 
richti ng de medewerkers van de andere teams 
binnen de organisati e. 

We vinden het belangrijk dat we met elkaar al 
doende leren hoe we samen gemeente Duiven 
nog beter, mooier en leefb aarder kunnen 
maken. Acti viteiten zoals het organiseren 

van spiegelgesprekken en dialoogweken (zie 
elders in deze Informeel Extra) zullen worden 
gecoördineerd vanuit dit nieuwe team. 

Het team fungeert ook als initi ati evenloket. 
Heeft  u een nieuw initi ati ef dan kunt u dit 
melden bij sti muleringsbeleid@duiven.nl. 
Dient u een verzoek in via het project ‘kleur uw 
buurt’ dan kunt u ook gebruik maken van dit 
e-mailadres.

We hopen u te zien bij Duuve te Gek op 
24 september, waar het nieuwe team 
Binnenstebuiten zich presenteert. 

Het nieuwe Sti muleringsbeleid vervangt per 1 januari 2018 het huidige Subsidiebeleid. Sti muleren in plaats van 
subsidiëren. Dat is de kern van het nieuwe Sti muleringsbeleid. De afgelopen twee weken informeerden wij u over 
het nieuwe beleid en hoe dit concreet in de prakti jk werkt. In deze uitgave nemen wij u mee in de eerste resultaten, 
initi ati even, ontwikkelingen en gesprekken die al gevoerd zijn.

Heeft  u vragen, wilt u graag in gesprek met ons of ontvangt u graag deze uitgaven van de Informeel Extra digitaal? 
Neem dan contact op via sti muleringsbeleid@duiven.nl! 

De DDWD komen terug!
Begin 2017 organiseerden we de Dialoog- 
en Doorpakweken Duiven (DDWD) in de 
Pastoriestraat in Duiven. In twee weken 
waren er ti entallen sessies en ontmoeti ngen 
tussen inwoners, verenigingen, sti chti ngen, 
ondernemers, andere organisati es en de 
gemeente. Deze weken zijn door de deelnemers 
heel positi ef ontvangen. 

Omdat deze weken zo’n groot succes waren, 
willen we twee keer per jaar de DDWD faciliteren. 
We nodigen iedereen uit om mee te doen, 
sessies te organiseren of thema’s aan te reiken. 
De weken richten zich op thema’s waar behoeft e 
aan is. Wij kunnen ruimtes beschikbaar stellen, 
communicati e verzorgen en naar behoeft e 
sprekers uitnodigen. 

Wilt u aan de hand van een thema met anderen 
in gesprek? Wilt u graag kennis uitwisselen of 
kijken waar ruimte voor samenwerking is? Heeft  
u ideeën voor DDWD? Of wilt u graag meedenken 
over de organisati e ervan? Mail dan naar 
sti muleringsbeleid@duiven.nl. 

De verenigingsconsulent
Sti muleren in plaats van subsidiëren. Dat is de kern van het nieuwe 
Sti muleringsbeleid. Het sti muleren van onze samenleving en ons rijke 
verenigingsleven met een toekomstbestendig bestaan en meer zekerheid. Dit 
betekent een andere manier van samenwerken, zowel voor de verenigingen, 
sti chti ngen en andere organisati es als voor de gemeente. En het levert veel 
op, voor beide parti jen: een gezonde toekomstbestendige relati e.

De ondersteuning die wij hierbij bieden kan in de vorm van informati e, communicati e, 
meedenkkracht, fi nanciële steun of iets anders zijn. Zo kan een verenigingsconsulent met 
uw vereniging meekijken waar kansen liggen. Bijvoorbeeld hoe u nog extra inkomsten kan 
generen, hoe u uw begroti ng gezonder kan maken of hoe u vrijwilligers kan werven. 

Momenteel is de gemeente bezig met de zoektocht naar deze consulent. We zijn met diverse 
organisati es in gesprek, die hier wellicht een bijdrage aan te kunnen leveren. We verwachten 
de consulent dit najaar te kunnen gaan inzett en voor de verenigingen die hier behoeft e aan 
hebben. 

Scouti ng Groessen en de gemeente in gesprek
De gesprekken met verenigingen over het Sti muleringsbeleid en het opstellen van een meerjarenplan zijn gestart. Een eerste gesprek vond vorige 
maand plaats tussen Scouti ng Groessen en de gemeente. 

De scouti ng vertelde hoe haar organisati e eruit ziet en wat zij nu doet, wij hebben het nieuwe beleid toegelicht en samen hebben we de mogelijke 
kansen en veranderingen die  daaruit voortkomen besproken. Het was een open gesprek waarin is gedeeld wat de verwachti ngen van elkaar zijn in dit 
proces.Duidelijk werd dat er het één en ander gaat veranderen in de verhouding tussen scouti ng als vereniging en de gemeente. We gaan gezamenlijk 
een proces in waarvan we nog niet weten waar we precies op uit gaan komen. 

De bedoeling is dat er een meerjarenplan komt waarin de scouti ng duidelijk maakt wat zij wil bereiken, in hoeverre zij dit zelfstandig kan doen en 
welke ondersteuning van de gemeente (nog) nodig is. Aan de hand van dit plan wordt verdere invulling gegeven aan de manier waarop Scouti ng 
Groessen en de gemeente elkaar kunnen versterken.



Nieuw Wijkontmoeti ngspunt 
op het Eilandplein
Zaterdag 1 juli vond  'de Meetup' plaats 
voor het nieuwe wijkontmoeti ngspunt voor 
de bewoners van Duiven Zuidoost op het 
Eilandplein 304.

Het wijkontmoeti ngspunt  is een initi ati ef 
van de wijkraad Duiven Zuidoost om een 
laagdrempelige ontmoeti ngsruimte in 
de wijk te creëren die ook fungeert als 
initi ati evenknooppunt. De gemeente wil 
met het ti jdelijk beschikbaar stellen van de 
accommodati e Eilandplein 304 als pop-up 
locati e voor beginnende initi ati even invulling 
geven aan het nieuwe sti muleringsbeleid dat op 
11 juli is vastgesteld. Om ideeën op te doen uit 
de wijk organiseerde de wijkraad een ‘Meetup’. 
Aan het woord is voorzitt er van de wijkraad 
Chris Baltjes:

De aanpak 
“De aanpak is zo eenvoudig mogelijk gehouden. 
In het laatste weekend van juni is het pand, dat 
wat verscholen ligt, meer zichtbaar gemaakt 
door de ramen te beplakken met posters. 
Daarnaast zijn de drie pilaren voor het pand 
voorzien van rode nummers 304. Zo was op 
grote afstand te zien dat 'er iets gaande is'. 
Ook is sociale media (Facebook en Nextdoor) 
gebruikt het onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast zijn er fl yers rondgebracht in de wijk 
en is een aankondiging geplaatst in de Duiven 
Post.”

De Meetup 
“Op de dag zelf (1 juli) is een springkussen 
geplaatst. Kinderen konden zich hier op 
uitleven, bovendien trok het gevaarte 

aandacht. Binnen in de ruimte zelf zijn wat 
tafels en stoelen neergezet en fl ap-overs 
(stukken behang) op de muur geplakt waar 
de mensen hun ideeën konden opschrijven.  
Ook is gevraagd naar een naam voor het 
ontmoeti ngspunt. Het een en ander verder 
aangekleed met een drankje en wat nootjes. 
Tijdens de 'Meetup' zijn er fl yers rondgedeeld 
aan klanten van de winkels op het Eilandplein.”

Een groot succes 
“Al voor 14.00 uur waren de eerste bewoners 
binnen! De hele middag was het een komen 
en gaan van belangstellenden, waarbij er 
veel positi eve reacti es zijn ontvangen. En 
nog belangrijker: ook een behoorlijke oogst 
aan ideeën en suggesti es. Genoemde ideeën 
zijn o.a. een kunstkamer, samenwerken 
met vluchtelingenwerk, spreekuur (grati s) 
juridisch advies, boeken ruilen, computer/
tablet hulp, dansmiddag/- avond en een 
ophaalpunt plasti c afvalzakken. Als naamgeving 

voor de ontmoeti ngsruimte zijn de volgende 
suggesti es aangedragen: Boei 304, 't Pand304, 
Eilandhoekje, 't lichtpunt vuurtoren eiland, 
WOW, 'Eiland-304-Boulevard' en 't Praathuis.
Al met al een geslaagde middag, met (naar 
schatti  ng) ruim 70 bezoekers en een behoorlijke 
oogst aan ideeën, aanbiedingen voor meubilair 
etc..

En zeker niet onbelangrijk: de nieuwe 
contacten die tussen de bezoekers onderling 
zijn gemaakt. Geheel in de trant waarvoor 
de ontmoeti ngsplek op het Eilandplein is 
bedoeld!”

De wijkraad gaat met alle ideeën die uit 
de ‘Meetup’ naar voren zijn gekomen een 
programma voor het wijkontmoeti ngspunt 
opzett en. De bedoeling is het 
wijkontmoeti ngspunt ti jdens burendag 2017 
op 23 september a.s. formeel te openen. Meer 
informati e via www.wijkraadduivenzuidoost.nl.
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BOSS en het sti muleren van allianti es 
Samenwerking is geen doel op zich, maar 
kan oplossingen mogelijk maken. Denk 
bijvoorbeeld aan een vereniging die op zoek 
is naar een nieuwe accommodati e, terwijl een 
andere vereniging nog ruimte heeft . Vanuit 
het nieuwe Sti muleringsbeleid ondersteunen 
wij daarom deze samenwerkingen, allianti es 
en ontmoeti ngen tussen verenigingen. Het 
BOSS-café is een platf orm waar deze allianti es 
gesmeed kunnen worden. In het BOSS-café 
kan iedereen aanschuiven die iets wil doen 
op het gebied van Bewegen, Ontmoeten, 
Sporten en Spelen binnen de gemeente Duiven. 
Verenigingen, inwoners, het onderwijs of 
initi ati even geven aan waar ze tegenaan lopen, 
waar ze hulp bij kunnen gebruiken of wie ze 
nodig hebben. Snelle verbindingen en allianti es 
maken het mogelijk om deze vragen, projecten 
en ideeën met elkaar op te pakken.

Afgelopen mei werd het BOSS café 
georganiseerd in het clubhuis van de 
Westerduiven. Het volgende BOSS-café staat 
gepland op donderdag 5 oktober 2017. 
Komt u ook? Mail voor meer informati e naar 
BOSS@duiven.nl. 

Pop-uplocati es voor en door 
Maatschappelijk Initi ati ef
Kom iets organiseren in de Passage of Eilandplein!

We willen graag optreden als partner. Meedenken, meedoen en mede mogelijk maken. 
Daarnaast willen we met het nieuwe Sti muleringsbeleid investeren in initi ati even. En niet 
alleen fi nancieel. Vanaf nu zijn er twee pop-uplocati es waar initi ati even tot bloei kunnen 
komen! 

Heeft  u een goed idee voor Duiven? Mist u een acti viteit in uw buurt? Of bent u een professional 
en heeft  u een aanbod voor de gemeente? Kom gerust eens praten, er is veel mogelijk in onze 
pop-uplocati es.

U kunt denken aan: een lezing, een sociale acti viteit, een cursus of een workshop, een 
kinderacti viteit. De pop-uplocati es zijn ook bedoeld voor aan maatschappelijke initi ati even die 
nog verder uitgedacht en voorbereid moeten worden en in de prakti jk getoetst en bijgeschaafd 
kunnen worden. U kunt dan denken aan een wijkontmoeti ngspunt, een mentororganisati e voor 
kwetsbare jongeren of een initi ati ef voor verduurzaming van een buurt. Door gebruik te maken 
van de pop-uplocati e krijgen deze initi ati even een kans om te groeien. 

U organiseert, wij verbinden u met andere initi ati efnemers en helpen u met werven van 
deelnemers door onze communicati ekanalen in te zett en. 

Er zijn twee ruimtes die op alle dagen van de week beschikbaar zijn. Deze bevinden zich 
op het Eilandplein en in de Passage. Lees over het Eilandplein meer in het arti kel ‘Nieuw 
Wijkontmoeti ngspunt op het Eilandplein’.

“Het BOSS-café in mei 
liet het belang zien van 
ontwikkellijn 2. Doordat 
verenigingen in gesprek 
gingen met elkaar, 
ontstonden er nieuwe 
ideeën, samenwerkingen en 
verbindingen.”
 Wethouder Johannes Goossen 

Spiegelsessies
In de Dialoog- en Doorpakweken hebben 
we ervaring opgedaan met het werken met 
spiegelsessies.
Een spiegelsessie is een methode waarbij een 
inwoner wordt geïnterviewd over zijn of haar 
ervaringen met de gemeente, bijvoorbeeld bij 
het organiseren van een evenement. Tijdens 
dit interview is alleen de inwoner aan het 
woord en geeft  hij antwoorden op de vragen 
die gesteld worden en vertelt hij over zijn 
ervaringen. De gemeentesecretaris begeleidt 
de spiegelgesprekken.

Medewerkers van de gemeente die bij 
deze ervaring betrokken waren luisteren 
mee met het interview. Uit het interview 
worden vervolgens een aantal kansen of 
verbeterpunten geformuleerd. Als volgende 
stap gaan alle aanwezigen oplossingen 
bedenken voor de verbeterpunten en 
onderzoeken hoe we de kansen kunnen 
benutt en. Als laatste stap kijken we dan samen 
met de inwoner welke concrete vervolgstappen 
we als gemeente gaan nemen. 

Het doel van de spiegelsessie is dus om te 
leren van de ervaringen van de inwoner en aan 
de hand daarvan op een eenvoudige manier 
verbeteringen te brengen in onze manier van 
handelen.

We gaan voortaan met enige regelmaat dit 
soort spiegelsessies houden. Misschien wilt 
u wel uw ervaringen inbrengen. Neem dan 
contact op via sti muleringsbeleid@duiven.nl. 

Neem gerust contact op als u een goed initi ati ef heeft  via 
sti muleringsbeleid@duiven.nl.
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