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Via dit memo wil ik u graag informeren over mijn toezegging in het
woordvoerdersoverleg Cultuur en Samenleving op 29 juni 2018. Bij de bespreking
van het onderwerp Sociale Veerkracht heb ik toegezegd u voor het zomerreces de
lijst met initiatieven van Stérk.Brabant te sturen.
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1. Butzelaar
Van

H.A.J.M. Swinkels
Telefoon

In 2018 zijn we gestart met Stérk.Brabant: 'community en matchpoint voor sociale
veerkracht in Brabant'. Stérk.Brabant bouwt aan een community door
maatschappelijke initiatieven in Brabant te verbinden. Dat doen we online en offline.
Met publieke en private partners. Daarnaast ondersteunt Stérk.Brabant initiatieven
die bijdragen aan sociale veerkracht in Brabant. Aan de hand van intakegesprekken
bepalen we of en in welke vorm we initiatieven ondersteunen. We kijken daarbij
o.a. naar de uitkomsten van de Monitor sociale veerkracht, waar het initiatief
vandaan komt (regio West-Brabant, middelgrote Brabantse steden) en of het een
samenwerking is tussen provinciale programma's. Andere belangrijke
afwegingscriteria zijn de maatschappelijke impact van het initiatief, het draagvlak in
de omgeving, de haalbaarheid van het initiatief, de mate waarin anderen van het
initiatief kunnen leren, de overdraagbaarheid en de volhoudbaarheid.

(073) 681 28 50
Email

hswinkels@brabant.nl
Bijlage(n)

I

In de lijst in de bijlage vindt u alle initiatieven die ondersteuning krijgen of hebben
gekregen en waaruit die ondersteuning bestaat of bestond.

Met vriendelijke groet,

H.A.J.M.

Swinkels
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Overzicht initiatieven
Deze lijst geeft een overzicht van initiatieven waarbij we vanuit Stérk.Brabant meer of minder intensief contact hebben. Wat we niet hebben opgenomen zijn
initiatieven waarbij contacten eenmalig zijn geweest of zichzelf toespitsten op één concrete vraag (verzoek om folder, publicatie, specifiek contact). Daarnaast is
deze lijst slechts een momentopname en zijn we nog met meerdere initiatieven in gesprek om te kijken wat we elkaar te bieden hebben.
Toelichting op kleuren:

GROOT
MIDDEN
KLEIN

#

Initiatieven waarbij we in grote mate betrokken zijn. Bijvoorbeeld vanuit intensieve procesondersteuning, impactmonitoring of veerkrachtdialoog.
Ininitiatieven waarbij we middelgrote ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld kortdurende procesondersteuning. vlogs, deelname aan de Hackathon.
Initiatieven waarbij we een kleinere of meer incidentele interventie hebben geboden. Bijvoorbeeld verbindingen in het netwerk en via de online community. Waarbij we bij alle
initiatieven proactief zijn in ondersteuning (bijvoorbeeld online) en met het initiatief proactief zoeken naar de juiste verbindingen.

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief

Ondersteuning Provincie, Zet,

Opbrengst/impact

Zorgbelang, PON

1 Slowcare (Elzeneindhuis Oss
Oss

Pilotproject kleinschalige
woonzorgvoorziening voor mensen
met een ernstige meervoudige
beperking beperking.

Financiële ondersteuning, verbinding Verstrekken hypothecaire lening en
met Ithaca project. Kennis rondom
impactmonitoring
sociaal ondernemerschap,
impactmonitoring en verdienmodellen.

2 Sociale Stad Helmond

Helmond

De gemeente wil echter per wijk een Inzet van de veerkrachtdialoog om te
nog beter beeld krijgen van wat er
komen tot een beter inzicht in de wijk,
nu speelt, wat aandacht nodig heeft oplossingen en de weg daarnaartoe.
en hoe het gesteld is met de sociale
veerkracht van de inwoners en van
de wijk als geheel.

3 keer organiseren van een
veerkrachtdialoog in de minst
veerkrachtige buurten.

3 Digitale agenda

Midden-Brabant

Het netwerk Brabantglas is
eigendom van de burgers die er
wonen. Dit digitale netwerk optimaal
inzetten t.b.v. sociale
veerkracht/langer thuis wonen.

Wat kun je allemaal digitaal mogelijk
maken om de sociale veerkracht van
een dorp te versterken, in het
bijzonder om mogelijk te maken dat
mensen in het buitengebied langer
thuis kunnen blijven wonen? Waar
hebben mensen behoefte aan?

2 keer organiseren van een
veerkrachtdialoog voor Brabantglas en
inventariseren en aanreiken interessante
netwerkpartijen.

4 De Dorpsmolen

West-Brabant

Ervaring opdoen over hoe je
mensen betrekt en verantwoordelijk
laat zijn voor de energietransitie. De
energieopgave en gemeenschapszin
samen benutten én versterken.

Hoe kun je een gemeenschap
koppelen aan een windmolen en zo
energiebewustzijn en duurzaamheid
bevorderen?

Opgegaan in crossover Energie.
Crossover tussen opgave sociale
Ondersteunen van een Brabantse pilot veerkracht en energie. Voorkomen dat
met community of practice waarin we
mensen nog verder achterop raken in de
met gemeenten leren over mensen met samenleving.
een smallere beurs meenemen in
energietransitie.

5 Verspild Talent

Noordoost Brabant Nieuwe manieren om werk te
Kan er ondersteuning worden geboden
creëren voor mensen die met moeite bij het maken en uitvoeren van een
werk kunnen vinden.
social media-strategie? Expertise,
onderzoek, co-creatie en
impactmonitoring. Bekendheid.

Bijdragen aan bekendheid van initiatief
via ons netwerken. Onderzoek Tilburg
Universiteit mede bekostigd over
versterken innovatieve aanpak. Begin
van impactmeting, opstellen ToC voor
initiatief met meetplan.

Realisatie plan. Monitoren van werking,
impact en betekenis van het concept.
Het doel hiervan is om deze kennis
vervolgens ook weer beschikbaar te
stellen aan andere
ouderinitiatieven/woonzorgconcepten,
gemeenten en andere potentiele
investeerders.
Interactie tussen gemeente,
professionals en buurtbewoners. Zicht
op kansen en knelpunten.

Verkenning mogelijkheden van komst
van glasvezel om vanuit sociale
Veerkracht de leefbaarheid, de kwaliteit
van leven te versterken. Niet de techniek
staat hierbij centraal, maar de behoefte.

Delen van kennis en ervaringen,
specifiek over innovatieve
aanpak.Crossover met opgave
arbeidsmarkt.

#
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Zorgbelang, PON

6 Toekomstvisie Altena

Land van Heusden De herindeling (schaalsprong) ook
en Altena
benutten om de kwaliteit van hun
dienstverlening en de contacten met
de burgers ingrijpend te verbeteren
(kwaliteitssprong).

Hoe kunnen we de verbinding tussen
bestuur en burger verbeteren? Een
invulling van de meervoudige
democratie. Hoe richten we een living
lab in?

Procesondersteuning op de
samenwerking tussen gemeente en
actieve inwoners. Ontwikkeling houding,
attitude en rollen hierop, actief leren en
delen van de opgedane inzichten

7 Eenzaamheid in de
gemeente Roosendaal

Roosendaal

Het toepassen van nieuwe
onderzoeksvormen. Kunnen we een
datalab inrichten en experimenteren
met de hackathon?

Deelname aan hackathon Sociale
Veerkracht 2017.

8 In Dialoog over Nimby

Noord-Brabant

Kunnen we leren van dialoogvormen
bij zware en ingewikkelde dossiers?

Uitgewerkt door Camping Kafka te doen. Crossover met opgave omgevingswet.
Ondersteuning gemeente Zundert bij
Fort Oranja.

9 Dementievriendelijke
gemeenten

Noord-Brabant

10 Wijkleerbedrijf Lokaal
Plus

11 VAB's Zundert

12 Kilimanjaro Wonen

13 Combinatie Jeugdzorg

Roosendaal is op zoek naar
innovatieve ideeën en partners die
helpen om de doelgroepen te
bereiken en de eenzaamheid tegen
te gaan.
De basis ligt bij het urgentieteam
Veehouderij. Dat koos in een zwaar
en ingewikkeld dossier voor een
andere aanpak: alle direct
betrokkenen samen aan tafel, om in
gesprekken samen te zoeken naar
een oplossing.
Mensen met dementie hebben een
plek in de samenleving. Ze zijn er,
hebben een betekenisvolle rol in de
maatschappij te spelen en daar
moet onze samenleving op ingericht
worden.

Eindhoven, Bladel Studenten op te leiden voor een
en omgeving
baan die meer past bij de
ontwikkelingen in de maatschappij.
De opleiding voegt betekenis toe
aan het leven van studenten en
buurtbewoners.
Zundert
De gemeente Zundert heeft een
hoog percentage lege schuren en
stallen. Daar willen ze iets aan gaan
doen door draagvlak te krijgen en de
verhoudingen tussen de
verschillende ‘gebruikers’ van het
buitengebied ook in de toekomst
goed te houden.
Eindhoven
KilimanjaroWonen richt zich op de
totstandkoming van
levensloopbestendige
woongebouwen
en op verbetering van sociale
structuren in bestaande buurten.
Eindhoven
daadwerkelijk kunnen meedoen van
de meest kwetsbare doelgroep
kinderen en jongeren in de
samenleving.

Benutten van proces herindeling om de
kwaliteit van de dienstverlening en de
contacten met de burgers te verbeteren.
Delen lessons learned in de vorm van
een publicatie met als concept
'reisverlag'. Crossover met opgave
veerkrachtig bestuur.
Eenzaamheid is een integraal vraagstuk.
Het louter "meer" aanbieden van
ontmoetingen helpt de echt eenzame
mensen niet.

Hoe kunnen we de beweging
Programma gefinancierd door de
duurzaam borgen, zodat deze in
provincie Programma wordt door Zet
gedeelde (financiële)
uitgevoerd. Het programma kent drie
verantwoordelijkheid wordt opgepakt? hoofdactiviteiten: aanjagen en borgen
Hoe kan impactmonitoring hier
lokale netwerken, kennisdelen en
zichtbaarheid in geven?
inspireren en experimenteren en
innoveren. Ook pilot impactmonitoring:
theory of change en 1 e meting.
Uitwisseling van kennis en ervaring op Pilot impactmonitoring: theory of change
Europese schaal via het project
en 1e meting.
ITHACA. Inbrengen van expertise op
gebied van impactmonitoring en
sociaal ondernemerschap.

Omvangrijk, actief en energiek DVG
netwerk (37 gemeenten) in Brabant
vormgeven en ondersteunen.
Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.
Responsieve ondersteuningsrol
vormgeven.

Kennis en expertise van onze
kennispartners

Inbreng van kennis en expertise over het
vormgeven van dit soort processen, o.a.
door methode Tu/e (social
design/ontwerpend werken).

Aanpak van leegstandsproblematiek in
samenwerking met eigenaren,
omwonenden en andere stakeholders.
Hierdoor komen tot betere oplossingen
en werken we tegelijkertijd aan
versterken sociale veerkracht.

Verwerven van locaties voor CPObouwen (ook erfgoed).
Voorfinanciering voor burgers?

Verbonden aan interne collega's wonen, Crossover sociale veerkracht en
woonagenda en de Gruyterfabriek.
wonen/ontkokering

Ondersteunen onderzoekslijn impact,
hackathon, kennisuitwisseling,
regelluwe zones,
gemeenschapsregisseur en
netwerkregisseur

Voorgestelde aanpak om gezamenlijk de Geen vervolg
verkenning aan te gaan heeft geen
vervolggekregen. Op dit moment geen
vervolg concrete ondersteuning.

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.
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14 Hilverdeal/T ussenheid

Hilvarenbeek

Via een onderkoepelende structuur Financiële ondersteuning voor
lokale expertise en uitvoeringskracht uitvoering lokale projecten
bundelen om projecten te
verduurzamen

15 Camping Kafka

Rucphen

‘weerbaar maken’ van mensen die
verplaatsen mensen vanuit camping in Samen met academie van de
vanwege hun kwetsbaarheid terecht de samenleving?
beeldvorming plan ontwikkeld. Expositie
zijn gekomen op de camping.
tijdens Graphic Matters in Breda met
Bewustwordingscampagne.
rondtour. Samen met platform 31,
Bin.Zk en provincie Zuid-Holland in DenHaag workshops gegeven. In oktober
bijdrage aan VNG congres. In
Oosterhout, Boxtel, Oisterwijk hands-on
aan de slag met gemeente.

Zichtbaar maken van problematiek en
doelgroepen die ermee gemoeid zijn.
Aandacht voor ondermijning en mensen
in kwetsbare positie op campings.

kennispartners en zorgprofessionals
te informeren en laten ervaren wat
het belang van
gezondheidsvaardigheden is
Een gedragen actieprogramma wat
is opgesteld met senioren om langer
prettig thuis te kunnen blijven wonen

Deelname en verspreiden uitnodiging
in netwerk bekend maken (toevoegen
aan agenda)

Zichtbaarheid

Interculturele luchservice door
Nieuwkomers
Caffeine Dealers ondersteunt
mensen die een afstand hebben tot
de arbeidsmarkt met resocialiseren
en re-integreren.
De wereld van sportevenementen
veranderen, zodat meer mensen
hiervan profiteren. Dit doen we door
ervoor te zorgen dat ieder
sportevenement ook winnaars buiten
het stadion oplevert.
Respijtvoorziening voor mensen die
er tijdelijk even tussenuit moeten om
de draad weer op te kunnen pakken.
Mensen die overbelast raken of een
dreigende terugval hebben.

Verstrekken van opdrachten, podium
bieden voor uitdragen initiatief
Verstrekken van opdrachten, podium
bieden voor uitdragen initiatief

Podium gegeven tijdens
werkbezoek/bijeenkomst
Podium gegeven tijdens
werkbezoek/bijeenkomst

Verstrekken van opdrachten, podium
bieden voor uitdragen initiatief

Podium gegeven tijdens
werkbezoek/bijeenkomst

sociale ontmoetingsgelegenheid
voor mensen met niet aangeboren
hersenletsel.

Meedenken en organiseren bij de
Zichtbaarheid vergroten en verbreden
website en uitvoering van NAH cafe
netwerk. Procesondersteuning bij de
Brabant waar nodig en uitwisseling
uitvoering
organiseren tussen de 8 consumerrun
NAH cafés in Brabant.

Eindhoven
16 Kenniscafé
gezondheidsvaardighede
n
17 Pilot Wonen-ZorgWelzijn

Cuijk

18 Broodje Aap & Linke
Soep
19 Cafeïne Dealers

Tilburg

20 More2win

Eindhoven en 'sHertogenbosch

Eindhoven

21 Cruyshof (Respijt, herstel Baarle Nassau
en sociaal
ondernemerschap)

22 NAH café Brabant

Noord Brabant

Confinanciering van de provincie in een
drietal concrete initiatieven.
Procesondersteuning van een
medewerker van Zet.

Bijdrage door evenement onder
aandacht te brengen in netwerk.

Procesondersteuning, advies, netwerk Procesondersteuning van Zet en
en financiering
Zorgbelang bij de doorontwikkeling van
het initiatief (behoeftenonderzoek,
conceptontwikkeling & implementatie)

Leren over de onderkoepelende
werkwijze van Tussenheid Hilvarenbeek
en de methodieken die zij inzetten ter
verduurzaming van lokale initiatieven.

Draagvlakontwikkeling en
bewuwstwording voor wensen van
ouderen met betrekking tot langer
zelfstandig thuis wonen. Oefenen met
vernieuwende samenwerkingsrollen,
o.a. in samenwerking met lokale KBO en
stichting welzijn ouderen Cuijk.
Zichtbaarheid voor het initiatief.
Zichtbaarheid voor het initiatief.

Zichtbaarheid voor het initiatief.

Hoe kunnen we zorgen dat dit initiatief Zichtbaarheid vergroten door vlog.
Maatschappelijke waarde in beeld. Input
vanuit ervaringskennis geen
Procesondersteuning. Impactmonitoring: financieringsmodel en afspraken.
institutionele zorg wordt maar samen Theory of change en 1e meetplan
met sociaal ondernemers en
ervaringsdeskundigen wordt opgezet?
Ontmoetings/ondersteuningsfunctie
gerealiseerd.

#

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief

Ondersteuning Provincie, Zet,
Zorgbelang, PON

23 Ouderen digitaal de deur Breda,
uit
Roosendaal, EttenLeur, Bergen op
Zoom, Moerdijk

Ouderen motiveren om deel te
nemen aan activiteiten buitenshuis
door dichtbij taalactiviteiten te
organiseren en cursussen voor het
verbeteren van digitale
vaardigheden.

24 Q-uestion

Brabantbreed

25 BroedplaatsZ

Brabantbreed

Q-uestion, Stichting voor mensen
Hoe kunnen we kwaliteit en continuïteit Ondersteuning bij overleggen met het
met Q-koorts, wil kwaliteit en
waarborgen?
bestuur van Q-uestion. Overleg met Qcontinuïteit waarborgen door samen
support en uitvoeren daaruit
te werken met Zorgbelang Brabant.
voortvloeiende werkzaamheden, zoals
themabijeenkomsten. De Q-kringen, de
lokale lotgenotengroepen, worden
ondersteund op afstand. Ondersteunen
bij opstellen van plan om de Stichting in
de toekomst zelfstandig te laten
functioneren.
Zorggebruikers willen de
Hoe kunnen zorggebruikers social
Platform opgezet. Ondersteuning
beeldvorming over hen beïnvloeden media inzetten om de beeldvorming
geboden om het platform actief te
en het stigma waar zij nog altijd mee over hen te doorbreken?
houden.
te kampen hebben, doorbreken. Via
social media gebruik.

26 Ongewoon gewoon

Hilvarenbeek

27 Met je hart

Brabantbreed

28 Gewoon goed

Uden

Waalre
29 Activiteiten- en
ontmoetingscentrum De
Pracht Waalre: partner in
zorg en welzijn
30 Meijerijstad; nieuwe
wegen GGZ en opvang

Veghel

Opbrengst/impact

Een ‘inclusieve samenleving’ waarin
ook mensen met een psychische
kwetsbaarheid (ongewoon) gewoon
meedoen. met een vrij en
toegankelijk aanbod van activiteiten
voor (psychische) kwetsbare
burgers.
De eenzaamheid van kwetsbare
ouderen in nederland verzachten
door het organiseren van
waardevolle, terugkerende
ontmoetingen.Burgers inspireren om
zelf in actie te komen om het
probleem van eenzaamheid in de
eigen buurt aan te pakken.
Een ontmoetingsruimte met ruimte
voor burgerinitiatieven waar
permanent aangepaste
werkplekken, transitieplekken en
schuilplekken tastbaar zijn voor
kwetsbare burgers in Uden en
omgeving.
De Pracht is hét activiteiten- en
ontmoetingscentrum vóór, dóór en
van de bewoners van Aalst/Waalre,
van jong tot oud.

Wat is het effect van het inzetten van
lokale vrijwilligersorganisaties bij het
signaleren en doorverwijzen van
laaggeletterde ouderen naar het
bestaande taalaanbod?

Leren
Wat werkt er wél en waar willen we
meer van? Of: doen we de goede
dingen en doen we ze goed?

Taalacitivteiten georganiseerd en
trainingen Signaleren en Doorverwijzen
gegeven in West Brabant (Roosendaal,
Etten-Leur, Moerdijk, Bergen op Zoom,
Oosterhout)

Proces ondersteuning van de
projectgroep Ongewoon Gewoon

Aansluiten bij bestaande initiatieven om
op een laagdrempelige manier ouderen
te laten kennis maken met digitale
aanbieders in de regio. Digitale
vaardigheden dragen bij aan sociale
veerkracht en meedoen in de
maatschappij.
Toekomstbestendige stichting.

Meer inzicht in het leven van de
deelnemers, zodat beleid beter aansluit
op de vraag van de mensen voor wie de
zorg bedoeld is.

Activiteiten organiseren voor en door de
doelgroep kwetsbare mensen om
inclusie en sociale veerkracht te
bevorderen.

de ambitie is het creeren van
Proces ondersteuning
bewustwording en beweging bij de
burger voor het steeds groter
wordende maatschappelijke probleem
van eenheid, waar steeds meer
ouderen mee kampen

Zoeken van kartrekkers per gemeenten
om Met je Hart uit te rollen, met als doel
het bevorderen van inclusie van
eenzame en kwestbare ouderen.

Hoe stimuleer je burgers om zelf
initiatieven te ontwikkelen en voort te
zetten zodat Stichting PlanH werkt en
de Winkel die Werkt met hun
participatiecentrum enkel faciliterend
zijn.

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.
Zichtbaarheid van het initiatief.

Proces ondersteuning bij opzetten en
doorontwikkeling. Adviseren bij
subsidieaanvragen. Maken van een
vlog. Adviseren bij vrijwilligersbeleid.

De Pracht is voortdurend op zoek naar Netwerk verbreding en kennisoverdracht Betrokken bewoners die samen de
kansen en mogelijkheden om de
tussen initiatieven.
sociale functies in de wijk versterken.
sociale functie in de wijk te versterken
Minder eenzaamheid, meer cohesie.
en nieuwe verbindingen te leggen.

Kwetsbare burgers wonen en
Beeld krijgen van betreffende wijk
Veerkrachtdialoog. Op dit moment
participeren naar eigen tevredenheid d.m.v. het uitzetten van een vragenlijst. procesbegeleiding voor opzetten van
in de wijk.
een samenwerkingsverband van
burgers.

Vernieuwende werkwijze om kwetsbare
burgers in de wijk een positie te geven in
het buurtcollectief.

#

Naam initatief
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Hulpvraag initiatief
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Ondersteuning Provincie, Zet,
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Zorgbelang, PON

31 Dorps zorg consulent
voor Leende

Leende

Aanstellen professionele consulent
tbv zelfredzaamheid ouderen

Subsidieaanvraag.

32 Manifest sociale
veerkracht Oisterwijk

Oisterwijk

Organiseren van een
publieksbijeenkomst over een
manifest Sociale Veerkracht.

Gebrek aan visie gemeentebesturen:
kunnen we samen een bijeenkomst
organiseren?

33 Verdien je Ticket

Eindhoven

Skills en interesses van jongeren te
koppelen aan festivalvacatures,
worden er zinvolle
werkervaringsplekken gecreëerd.

34 Expeditie Basisschool

s-Hertogenbosch

Bewustwording van en training
basisscholen in het denken en
werken in een triademodel:
leerkracht - ouder - kind. Op
verschillende momenten in het
schooljaar wordt een speciaal
ontwikkelde vragenlijst over een
leerling afgenomen bij leerkracht,
ouder en kind zodat monitoring van
ontwikkeling (zowel cognitief als
emotioneel) veel beter zichtbaar is.

35 Basis Taal
Laageletterdheid

West- en Midden- Een 'basis taal'. Een manier om
Brabant
sneller moeilijke taal kunnen
herkennen en te kunnen omzetten
naar begrijpelijke taal voor
laaggeletterden.

Er moet nog veel (intelligentie)
ontwikkeld worden. Een echte
uitdaging. We hebben u, de Provincie,
daarbij nodig. Hoe? Daarover ga ik
graag met u in gesprek.

36 Fort Oranje

Zundert

Voormalige bewoners van Fort
Oranje weer 'veerkrachtig' maken.

Kunnen jullie mee helpen om tot een
handelingsperspectief te komen?

37 Support4Life

Tilburg

38 ‘De Toekomst van
Brabant’ (Groene
Schoolpleinen)

Brabantbreed

39 Nuland en omgeving

Nuland

Onderzoek en case-study voor
aanpassing c.q. verbetering van de
ondersteuning en voor het over het
voetlicht brengen van de specifieke
vragen en behoeften die jongeren
met NAH
We willen 250 scholen stimuleren
met een financiële impuls om een
gezond, klimaatbestendig en groen
schoolplein te realiseren
Belangen van inwoners behartigen
in een tweetal processen,
industrieterrein en windpark

40 Zorg voor Doy

Oirschot

Een documentaire over een
zorgwoning in een monumentaal
pand.

Sociale veerkrachtduim uitgereikt.
Aanbod gedaan om in gezamenlijkheid
met gemeente te spreken. En
verbonden aan Ithaca.

Aanwezigheid van gedeputeerde en
medewerkers bij bijeenkomst. Inspireren
om op een andere manier naar sociale
veerkracht te kijken.
De primaire klant van Verdien je Ticket We zijn onderdeel van de
is geen betalende klant. Hoe kunnen
begeleidingsgroep voor de
we ervoor zorgen dat er toch binnen
doorontwikkeling van het initiatief.
twee tot drie jaar een organisatie staat Advisering en kennisdeling.
die niet afhankelijk is van subsidies of
fondsen.
Binnen het reguliere
Afhankelijk van de afwegingskaders
basisschoolsysteem is te weinig
wordt besloten of dit project al dan niet
ondersteund wordt met een kleine
aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling en groei van het kind. Dit startsubsidie om zo bij een paar scholen
geen of onvoldoende aandacht geven te kunnen starten. Zichtbaarheid en
levert later makkelijker problemen op verinding met soortgelijke initiatieven
binnen de community zal ook helpen.
in carrierekeuzes en volgen van
ambities.
Basisscholen zijn nu eenmaal lastig te
bereiken.

Zichtbaarheid voor het initiatief.

Lokaal draagvlak voor sociale
veerkracht benadering.

Opstarten van sociaal ondernemerschap
om meer vrijwilligers in de cultuursector
te krijgen en om jongeren zonder baan
toe te leiden naar werk.

Basisschoolkinderen beter in hun kracht
zetten zodat ze later betere keuzes in
het leven maken en daarmee de kans
op kwetsbaarheid verkleinen.

Link gelegd tussen de vraag en het
Verminderen laaggeletterdheid.
aanbod van Cubiss. Onderzocht wordt of
er mogelijkheden voor dit initiatief zijn
binnen het programma
laaggeletterdheid.

Samengewerkt om een plan van aanpak
te maken. Plan van aanpak is klaar en in
uitvoering bij gemeente.
Behoefteonderzoek, zichtbaarheid en Het maken van een vlog waarin het
bekendheid van het initiatief. Business- initiatief zichzelf inhoudelijk kan laten
en financieringsmodel (op termijn)
zien.

Leren over omgang oneigenlijke
bewoning van campings op andere
plekken in Brabant.
Zichtbaarheid voor het initiatief.

Financiële bijdrage (aanvankelijk), nu
kennisdeling via netwerk SV

Opstarten samenwerking om pilots op te
starten in combinatie met
netwerkpartners en beantwoorden
hulpvragen over burgerparticipatie.
Vraagverkenning, informatie ter
beschikking gesteld. Netwerkrelaties
aangedragen.

Crossover met subsidiefonds natuur
waarbij invulling groene schoolpleinen
met omgeving vorm is gegeven.

Op initiatievenkaart geplaats

Zichtbaarheid voor het initiatief.

Kunnen jullie de werkgroep adviseren
op tactisch 1 technisch en strategisch
gebied
Kennisuitwisseling en mogelijk
partnerschap

Faciliteren inwonersvertegenwoordiging
om rol goed te kunnen vervullen.
Crossover Energie.

#

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief
41 Fietsenplan 2017

Tilburg

42 Koepel Zorgcoöperaties

Brabantbreed

43 "De wijk als t(e)huis"

Boxtel

44 Kindvriendelijke stad
Breda

Breda

45 Buurtgezinnen

Oss

46 Accent op ieders talent

Tilburg

47 One World Citizen

Wereldwijd

48 Sociaal Kapitaal

Eindhoven

49 Park Vossenberg
Kaatsheuvel

Kaatsheuvel

50 Animo Oosterhout

Oosterhout

51 Stadsleerbedrijf Helmond Helmond

52 Binckhorst Samen Leven Rosmalen
in de Buurt

Ondersteuning Provincie, Zet,

Opbrengst/impact

Zorgbelang, PON
Fietsen opknappen en herverdelen
onder mensen die van weinig geld
moeten rondkomen.

Subsidieaanvraag bij de gemeente,
kan de provincie aansluiten om van te
leren, ondersteunen en impact te
monitoren?
Het versterken van de eigen regie
Hoe kan de koepel toekomstbestendig
en verantwoordelijkheid van mensen worden met een
voor hun eigen welzijn en zorg in
businessplan/verdienmodel?
hun eigen omgeving.
Bevorderen toegankelijkheid
Geen hulpvraag
senioren.
Kindvriendelijke stad (KVS) is een
Ze willen graag met impact aan de
aanpak, waarbij op alle
slag.
beleidsdomeinen aandacht is voor
het belang van kinderen, en ze
gestimuleerd worden om mee te
denken en te doen.
Brengt overbelaste buurtgezinnen in uitwisseling met 24 buurtcoördinatoren
contact met steungezinnen. Vorm
in regio/lande, en met buurtgezinnen
van pleegzorg light, zonder
en steungezinnen uitwisseling en
behandelplan, laagdrempelig,
kennisdelingsbijeenkomsten
wederkerig en samen hulp bieden,
organiseren
niet hulpverlenen.
Bewoners verbinden door
Doorontwikkeling van programma van
hulpvragen en aanbod bij elkaar te Accent op ieders Talent, wat inmiddels
brengen
in 8 wijken actief is.
Een wereldwijd jongerennetwerk om Uitnodiging bijeenkomst 17 januari
global goals te realiseren
Studenten van verschillende
Graag een gesprek over
disciplines gaan gedurende langere mogelijkheden procesondersteuning.
tijd optrekken met mensen Z
gezinnen waardoor men voor elkaar
iets kan betekenen.
Cliënten van een verzorgende status Graag gesprek over het initiatief
gaan naar een participerende status
en daadwerkelijk zelfstandig
participeren samen met de
bewoners van Kaatsheuvel.

Adviseren bij concretiseren van het
projectplan, provincie, Zet, KNHM.

Een (financieel) duurzaam projectplan.
Crossover mobiliteit.

Vraagverkenning naar mogelijke rol
provincie bij ondersteuning koepel van
zorgcoöperatie.

Vraag van financiële volhoudbaarheid
oplossen. En vorm geven aan lerende
aanpak tussen zorgcoöperaties.

Netwerkgesprek

Zichtbaarheid voor het initiatief.

Werkbezoek met gedeputeerde.

Zichtbaarheid voor het initiatief. Delen
van kennis en ervaringen.

Initiatief loopt goed en heeft nog geen
specifieke ondersteuningsvraag, maar
neemt deel aan community tbv
kennisuitwisseling

Kennisdeling.

Pilot impactmonitoring

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.

Verkenning van de samenwerking

Invulling geven aan Global Sustainable
Development Goals.
Maatschappelijke waarde in beeld.

Netwerkgesprek. Actieve gebruiker in
online community.

Participatie van kwetsbare burgers.

Met doelgroepen in gesprek over de Meerdere aanknopingspunten om een
veelzijdige aspecten van positieve
interessante samenwerking aan te
gezondheid om o.a. zorgbehoeften gaan.
op te halen.

Impactmonitoring 1e fase, Inzet
ervaringsdeskundigen Zorgbelang,
gemeenschappelijke waardebepaling
met nieuwe bestuurders, inzet PON op
veerkrachtdialoog.
Pilot impactmonitoring

Leren over toepassing concept positieve
gezondheid door middel van innovatieve
methodieken gericht op specifieke
doelgroepen.

Het Stadsleerbedrijf is een
netwerksamenwerking in Helmond
en biedt kansen en leerplekken aan
inwoners zodat iedereen kan
meedoen in de maatschappij
Het project Binckhorst Samen leven
in de buurt werkt aan een oplossing
voor actuele dilemma’s en vragen in
de zorg en in de samenleving.

Impactmonitoring met het oog op
handvatten voor verdere borging en
verdienmodel vanaf 2019

Pilot impactmonitoring

Impactmonitoring, de zichtbaarheid
Pilot impactmonitoring, vlog gemaakt,
van het project vergroten en het verder maken van crossover in netwerk (o.a.
uitrollen van het project
IVN). Wekelijks contact.

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.

Zichtbaarheid van het initiatief,
maatschappelijke waarde in beeld.

#

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief
53 Snoertse Plak

Liessel

54 Pieter Brueghelhuis
Veghel

Veghel

55 Samenbeterthuis.nl

Oss

56 Jonge vluchtelingen on
Tour

Tilburg

57 Draaiboomhof

Eindhoven

58 Zorgcoöperatie
Hoogeloon

Hoogeloon

Tilburg
59 Stichting Leefstijl
ondersteunend wonen en
werken (St.LOWW).

Ondersteuning Provincie, Zet,

Opbrengst/impact

Zorgbelang, PON
De Snoertseplak is een
Vrijwillig bestuur loopt vast in de
ontdekboerderij waar jij ziet, voelt en zoektocht naar partners en
proeft hoe jouw voedsel tot stand
ondersteuners
komt.
Van initiatief tot goeddraaiende
Het PieterBrueghelHuis is een
ontmoetingsplek waar ieders
organisatie. Organisatie en behoud
talenten worden (her)ontdekt en
vrijwilligers en ontwikkeling
waar het aanspreken van die
professionals. Monitoren effecten.
talenten leidt tot positivisme.
Ophalen outcome vrijwilligers en
deelnemers en financiele efffecten.
Leren en uitwisselen andere
soortgelijke initiatieven.
Digitaal platform met tientallen
Het is een uitdaging om na Pilot van
instructiefilmpjes om eigen regie van drie jaar de website in de lucht te
mantelzorg en zelfzorg te
houden.
ondersteunen.
Vluchtelingen vertellen verhalen op De vorige editie is gefinancierd uit het
school: niet alleen over hun verleden subsidieprogramma Een Wereld Te
en hun vlucht, maar vooral ook over Winnen van de gemeente Tilburg.
hun leven in Tilburg en dromen voor Ik ben nu op zoek naar andere
de toekomst.
financieringsmogelijkheden hiervoor.

Netwerkverbreding. Zichtbaarheid
versterken. Daarnaast actief lid
sterk.brabant community geplaatst.

Zoekveld van de Snoertse plak
verbreed. Versterking netwerk van de
Snoertse plak. Crossover opgave
agrofood.
Coachings- en brainstormsessies
Een duurzame ontmoetingsplek en vorm
rondom het thema vinden en binden van van dagbesteding voor kwetsbare
vrijwilligers en borgen volhoudbaarheid burgers. Een plek waar vrijwilligers
van activiteiten via benutten van de
graag willen en blijven werken.
talenten van vrijwilligers. Vlog gemaakt.

Doorverbonden met Ithaca.

Verbinding gelegd met Ithaca netwerk.

Plek in programma 'vandaag verandert'
met workshop.

Zichtbaarheid initiatief.

CPO project over duurzame
(koop)woningbouw in Eindhoven

Twee bewonersinitiatieven
Delen in netwerk, toegang tot online
concurreren met concept, Graag delen community voor delen van ervaringen,
van ervaringen en lessen.
match met st. LOWW.
behoud en het ontwikkelen van zorg, Vlog voor promotiedoeleinden
Bijdrage voor een vlog. Valt deels onder
diensten en faciliteiten in het dorp,
hulpvraag Koepel.
zodat mensen in het dorp kunnen
blijven wonen, ook met een
zorgvraag.
Vorm van wonen voor ouderen
Goed voorbeeld en informatie over
Impactmonitoring 1e fase, verbinding
waarvan de woon- en werkomgeving een impactmeting.
Ithaca, actieve online community.
is afgestemd op de specifieke
randvoorwaarden voor mensen
(50+) met de leefstijl kunst en
cultuur
De agenda kan een belangrijke rol
Het vinden van subsidie, een
verbonden aan DVG, doorverwezen aan
krijgen bij de ondersteuning van
investeerder en een app-bouwer.
Naoberfonds via KNHM.
dagelijkse activiteiten van cliënten in
de thuissituatie en dagverzorging

60 Dementie Agenda-app

Giersbergen

61 Mobiliteit in Wernhout

Wernhout

Mobiliteit in Wernhout.

62 Pilot My Turn

s-Hertogenbosch

Voor niet-Westerse statushouders,
als succesvolle interventie naar werk
en duurzame integratie.

63 Stichting Krachtbedrijf

Eindhoven

Overlevers van geweld (prostituees, een internationaal netwerk op te zetten Gekoppeld aan my-turn, verder geen
m/v uit de opvang, statushouders)
van reeds bestaande vergelijkbare
ondersteuning.
programma’s, met basis in Brabant
begeleiden bij de orientatie op
ondernemerschap

Er is daar een busverbinding
opgeheven en daar is de dorpsraad
het niet mee eens en boos over. De
dorpsraad vreest met name voor de
leefbaarheid.
Is hiervoor animo bij de provincie?

Kennisdeling.

Zichtbaarheid van het initiatief

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.
Crossover opgave wonen.

Koppeling met DVG.

Crossover mobiliteit.Koppeling gemaakt
Gekoppeld aan project mobiliteit en
eenzaamheid, mogelijkheid om via FNO Mobiliteit en eenzaamheid.
project Zet, Vervoer voor Elkaar en KBO
Brabant pilot uit te voeren.
Gesprekken over impactmonitorting,
werkbezoek Henri, delen netwerk Ignite
Award

Maatschappelijke waarde in beeld. Input
financieringsmodel en afspraken.
Zichtbaarheid van het initiatief.
Crossover arbeidsparticipatie
Gekoppeld met My-Turn,
netwerkingangen gedeeld.

#

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief
64 Blue Zone Brabant

Brabantbreed

65 Starters4Communities

Tilburg

66 Proeftuin Ruwaard

Oss

67 ShitAWAY

s-Hertogenbosch

68 Stadslab Helmond

Helmond

69 De Liefdesdokter

Eindhoven

70 Bij Anna

Zundert

71 Dorpsplatform
Ossendrecht

Ossendrecht

72 Flowkids

Breda

73 Happy Tosti

Breda

74 Het acht lanen project

Ossendrecht

75 Het roze huis

s-Hertogenbosch

76 Horses for u

Vught

Ondersteuning Provincie, Zet,

Opbrengst/impact

Zorgbelang, PON
Geluk en gezondheid duurzaam
ontwikkelen met inspiratie uit de
Blue Zones
Begeleiden van studerende jongeren
die vanuit interesse lokale projecten
willen begeleiden.
Ruwaard is een vitale wijk waar
wijkbewoners tegen lagere kosten
een betere (positieve) gezondheid
ervaren
Een sociale onderneming waarbij
jongeren met ervaring, andere
jongeren helpen die in de shit zitten.
Jongerenvrijwilligersapp opzetten
om jongeren meer vrijwilligerswerk
te laten uitvoeren.
De Liefdesdokter combineert het
leveren van maatschappelijke
bijdragen met ondernemerschap.
Samen leren we over verbinding,
en wat we geleerd hebben geven we
door.
Bouwen aan een inspirerende stek
in het beekdal van de Kleine Beek in
Zundert
Het college van burgemeester en
wethouders te adviseren op het
gebied van Openbare Ruimte,
Verkeer & Vervoer en Veiligheid.
Flowkids is een voorziening waar
kinderen die overbelast raken in het
regulier onderwijs tijdelijk even op
adem kunnen komen.
Lunchroom. Tosti's worden
geservereerd door mensen met
arbeidsbeperking.

Uitnodiging bijeenkomst 23 mei

Netwerkpartner

Samenwerking

Kan Sterk Brabant workshopleiders
leveren?

Netwerkpartner

Samenwerking

Diverse vragen over zichtbaar maken
impact op wijkniveau.

In verkenning. Unieke innovatieve
aanpak waarvan we kunnen leren als
programma.

In verkenning. Kennis veerkrachtmonitor
gedeeld.

Hoe kan ik mijn social media kanalen
beter inzetten en de doelgroep
bereiken?

Communicatieadvies

Zichtbaarheid

Schaalbaar oppakken in Brabantstad

Doorverwijzing naar diverse fondsen.

Delen netwerkingangen fondsen.

Graag contact om verder te verkennen Veerkrachtvlog.
wat we kunnen betekenen. Graag
samenwerken met mensen die met
een verdienmodel kunnen werken.

Zichtbaarheid van het initiatief.

Op zoek naar inspiratie en
kennisuitwisseling.

Actieve gebruiker online community

Actieve gebruiker online community.

Op zoek naar inspiratie en
kennisuitwisseling.

Actieve gebruiker online community

Actieve gebruiker online community.

Wat zijn de juiste ingangen binnen
Gemeente Breda, Provincie zodat
Flow Kids het pand zelf kan kopen?

Zoeken met initiatief naar juiste
ingangen zodat het initiatief een bod kan
doen op aankoop van het pand. Actief
gemiddeld met GOB.
Vlog opgernomen met initiatief. Op
initiatievenkaart.

Sociaal maatschappelijke invulling
leegstaand pand. Crossover vastgoed.
Contact met GOB.

Initiatief delen.

het onderhoud van acht lanen van
Op zoek naar inspiratie en
Actieve gebruiker online community
de bomenwijk in Ossendrecht. Het
kennisuitwisseling.
bloembollenproject maakt er
onderdeel vanuit.
Het roze huis 's-Hertogenbosch is
Financiele steun in de vorm van
Gewezen op trainingen fondsenwerving
door, voor en met holebi's,
donatie of andere vorm van steun
transgenders en mensen met
beperking opgezet.
Mensen zorgen voor paarden,
Horses for u is op zoek naar locatie en Actieve gebruiker online community.
paarden zorgen voor mensen. Met samenwerking voor haar concept
Doorverwijzing richting Cruyshof
behulp van paarden en manege het horses for u.
welzijn van mensen vergroten.

Zichtbaarheid van het initiatief.
Inspireren en verbinden sociaal
ondernemers. Laten zien dat Sterk ook
is voor sociaal ondernemers. Crossover
opgave arbeidsparticipatie.
Actieve gebruiker online community.

Informatie fondsenwerving.

Contact met Cruyshof, koppeling in het
netwerk.

#

Naam initatief

Plaats

Doel initiatief

Hulpvraag initiatief

initiatief
77 Kindermuziektuin

Helmond

78 Vonk en Vuur

Tilburg

79 Vier het Leven

Cuijk

80 HSP-punt

Nuenen

Ondersteuning Provincie, Zet,

Opbrengst/impact

Zorgbelang, PON
De kindermuziektuin kan buiten en
binnen opgezet worden en is een
mooie aanvulling op festivals,
evenementen, (familie)concerten,
etc.
Organiseren van
kennisbijeenkomsten om inhoud en
vorm te geven aan kanteling.
Stichting Vier het Leven organiseert
culturele activiteiten voor ouderen
(65+) die niet graag alleen op stap
gaan. Zij worden thuis opgehaald
door een gastheer of gastvrouw.

Aanbod van het concept
kindermuziektuin.

Actieve gebruiker online community,
doorverwijzing Kindvriendelijke Stad.
Aanbod gedeeld in online community.

Verbinding in het netwerk.

Kunnen we samen optrekken bij het
organiseren van bijeenkomsten?

Netwerkpartner.

Delen van kennis en ervaringen

Hebben jullie contacten om het
concept uit te rollen in Breda, Tilburg
en regio Eindhoven? Kunnen jullie
bijdragen aan zichtbaarheid

Gepland werkbezoek Henri Swinkels,
delen netwerkcontacten informatie,
toegevoegd aan initiatievenkaart.

Zichtbaarheid van het initiatief, netwerk.
Crossover met opgave cultuur.

Opzetten informatiepunt voor
hoogsensitieve personen.

Kennis, ondersteuning en financiering. Doorverwijzing naar diverse kansrijke
fondsen en financieringsbronnen.

Verbinding in het netwerk.
Doorverwijzing naar fonds.

