10 tips bij de realisatie van een bewonersinitiatief

10 tips bij het opstarten en uitvoeren
van een bewonersinitiatief

➢ 1

Zorg voor een duidelijk doel
Het kan een stip op de horizon of iets concreets zijn, maar zorg dat
er een doel is waar iedereen die betrokken is naar toe kan werken.
Maak de stappen naar dat doel duidelijk.

➢ 2

Sluit aan bij de wensen van bewoners
De naam ‘bewonersinitiatief’ zegt het al: bewoners zijn betrokken
en vaak ook kartrekker. Maar het is ook minstens zo belangrijk dat
het initiatief aansluit op de wensen van de bewoners in het
algemeen. Je krijgt dan niet alleen meer betrokkenheid maar je
speelt ook in op een behoefte die er is.

➢ 3

Creëer een enthousiaste gemêleerde kerngroep
Natuurlijk is het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners betrokken
te laten zijn, maar zorg zeker ook dat “de harde kern” heel
enthousiast is en niet zomaar opgeeft. Zorg ook dat er
verschillende kwaliteiten in de kerngroep zitten, dit vergroot de
slagingskans van het initiatief.

➢ 4

Breng in kaart welke financiële mogelijkheden
er zijn voor bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatieven en participatie is niet meer weg te denken in
onze samenleving. Vaak worden dit soort initiatieven extra
gestimuleerd door beschikbaar gestelde gelden. Je kunt dan
denken aan subsidies, fondsen, giften en crowdfunding. Laat één
van de projectgroepleden zich hierin verdiepen, want er is meer
mogelijk dan je denkt. Op www.samenvoorelkaar.nl vind je een
overzicht van alle subsidies en fondsen onder het kopje
“financiering”.
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Betrek de (lokale) overheid bij je
bewonersinitiatief
En dan niet alleen om te weten te komen of er subsidies zijn voor
jullie initiatief, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van wet- en
regelgeving (of vergunningen). Houd de overheid van meet af aan
op de hoogte wat je van plan bent, ze helpen je graag verder. Ook
hebben ze goede tips en adviezen over het uitvoeren van een
bewonersinitiatief. Dit kan frustraties verderop in het proces
voorkomen.

➢ 6

Creëer een speciaal moment wanneer het
bewonersinitiatief van start gaat
In de voorbereidingstijd vraag je wellicht veel tijd van bewoners.
Om de betrokkenheid ook hoog te houden na de realisatie van het
initiatief maar ook om succesmomenten te beleven, is het
belangrijk de start niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Organiseer een opening, een startschot, een gelegenheid, een
feestje. Vier je successen!

➢ 7

Je bewonersinitiatief structureel inbedden
Soms zie je bij initiatieven dat er veel enthousiasme is bij de
opstartfase en voorbereidingsfase maar als het initiatief
dan eenmaal gerealiseerd is, het enthousiasme dempt. Denk in de
voorbereidingsfase alvast na hoe je mensen betrokken houdt als
het initiatief eenmaal loopt. Houd ambities om het initiatief levend
te houden!
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➢ 8

Zorg voor verbeterpunten of doorontwikkeling
bij bewonersinitiatieven
Houd het initiatief levendig door er nieuwe ontwikkelingen aan toe
te voegen of punten te verbeteren. Hierdoor wordt het initiatief
niet alleen beter maar houd je de kerngroep en de bewoners ook
gedurende langere tijd betrokken en enthousiast. Een mooi
voorbeeld is een gerealiseerd speelplekje binnen enkele jaren te
willen uitbouwen.

➢ 9

Deel je kennis over je bewonersinitiatief
Voor veel mensen is het de eerste keer in hun leven dat ze een
bewonersinitiatief oppakken. Er komt veel bij kijken. Het is daarom
belangrijk je kennis te delen met anderen die in hetzelfde schuitje
zitten. Zij lopen vaak tegen dezelfde do’s en don’ts aan en het is
zonde als ze het wiel opnieuw moeten uitvinden. Inspireer
anderen in je regio!

➢ 10

Geef niet op!
We horen het bij vrijwel ieder succesvol bewonersinitiatief: “ik heb
wel een paar keer op het punt gestaan om de handdoek in de ring
te gooien, maar ik ben heel blij wat we nu bereikt hebben”.
Kortom: geef niet zomaar op, er zijn talloze voorbeelden die niet
leken te gaan slagen maar uiteindelijk zeer succesvolle projecten
zijn geworden.

Kijk op www.samenvoorelkaar.nl en ontdek nog meer tips,
adviezen, tools, inspiratie om je bewonersinitiatief verder op weg
te helpen.
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