Hoe je je bewonersinitiatief toch levendig kunt houden in tijden van crisis
Niet alleen je werk, het sporten en je activiteiten in de vrije tijd zijn stil komen te vallen in deze
bizarre tijden, maar wellicht is ook je bewonersinitiatief of burgerproject helemaal stil komen te
liggen. Maar wellicht is dit juist een mooi moment om alvast voorbereidingen te treffen voor ‘betere
tijden.’ Wat kun je nu doen vanaf huis voor je burgerinitiatief?
Digitaal overleggen
Burgerinitiatieven worden vaak door een groepje op poten gezet. Door het advies om veel thuis te
werken en ontmoetingen worden ontraden, is dit misschien een mooi moment om nieuwe manieren
van samenwerken te ontdekken. Bijvoorbeeld door te videobellen met een groep.
Hier zijn hele handige programma’s voor op de laptop of app’s voor op een mobiel of tablet. Je kunt
hierbij bijvoorbeeld denken aan Skype, Microsoft Teams, Go ToMeeting of Hangouts. Allemaal
programma’s waar je kan videobellen met twee personen tot wel 20 personen. En wellicht als deze
tijden achter de rug zijn, kun je deze manier van overleggen vaker gebruiken. Probeer het uit!
Voorbereidingen naar voren halen
Zat je midden in de voorbereidingen van een lokaal initiatief? Sommige voorbereidingen kunnen
waarschijnlijk niet meer, maar andere werkzaamheden kun je juist naar voren halen nu..
Werkzaamheden die je vanaf huis kan doen. Je kan bijvoorbeeld denken aan teksten alvast maken
die normaal gesproken in de laatste fase van het project doet. Stel bijvoorbeeld het concept
persbericht alvast op. Of maak alvast de vergunningsaanvraag gereed zonder het te versturen. Je
kunt ook alvast het plan van aanpak wat je eigenlijk in een later stadium wilde indienen bij een
subsidie of een fonds, alvast nu klaarmaken. Dan heb je dat werk voor je initiatief maar mooi gedaan!
Een initiatief een coronacrisis draai aan geven?
Achter veel burgerinitiatieven schuilt bijna altijd een maatschappelijk gedachtengoed. Daarom is het
wellicht mogelijk om je burgerinitiatief iets aan te passen, waardoor iets kan betekenen tijdens deze
coronacrisis. Een overweging waard!
Een mooi voorbeeld hiervan is een burgerinitiatief dat een telefoondienst voor eenzame ouderen
aan het opzetten waren. Met dezelfde groep vrijwilligers hebben ze in een razendtempo een speciale
coronacrisis telefoondienst in het leven geroepen voor iedereen die zich eenzaam voelt.
Financieel stappen maken
Als je in de voorbereiding zit van een bewonersinitiatief dan heb je vast ook al nagedacht over de
financiering van het project. Maar waarschijnlijk heb je de begroting nog niet helemaal rond. Dan is
dit het moment vanaf huis om op zoek te gaan naar goede (extra) financieringsmogelijkheden. Zoals
subsidies, fondsen, acties en wellicht crowdfunding. Op Samen Voor Elkaar vind je een overzicht van
alle subsidies, fondsen en andere financieringen voor bewonersinitiatieven.
https://www.samenvoorelkaar.nl/financiering/info-subsidies-fondsen
Stel je vragen aan andere initiatiefnemers in Overijssel op
https://www.samenvoorelkaar.nl/home/deelnemers (let op: je dient wel ingelogd te zijn)

