
Hoe kun je bewoners uitdagen om zich voor de gemeenschap in de buurt of wijk in te zetten?

Doe mee  
aan De Vonk en ontDek 

je actieVe burgers!

De Vonk Van neDerlanD

•  daagt bewoners uit zich in te zetten  
voor de gemeenschap

• in de praktijk getest
• veel voorbeeldmateriaal
• handig digitaal platform
• zeer geschikt voor inzet social media
• snelle doorlooptijd
• laagdrempelig
• ook in uw gemeente...?

Fases Van De Vonk

• vliegende start (samenstellen projectgroep + plan)
• uitrol communicatie (burgers informeren en enthousiasmeren)
• verzamelen ideeën en eerste selectie door jury
• aan de slag met de beste initiatieven
• burgers stemmen
• uitreiking prijzen (feestelijke slotmanifestatie)
• nazorg (wat is nodig om ideeën realiseren)

Dat vraagt om een creatieve laagdrempelige aanpak, die veel mensen 
aanspreekt. De Vonk is een beproefde wedstrijdmethode waarin 
burgers, maar ook het lokale vrijwilligers- en welzijnswerk geprikkeld 
worden hun eigen kracht te gebruiken. In korte tijd dienen burgers hun 

ideeën in die ze samen met de buurt of dorpsgenoten willen realiseren. 
Inwoners kiezen de winnaars. Initiatiefnemers die niet winnen, worden  
in contact gebracht met informele netwerken en professionele onder-
steuners zodat ook deze ideeën verder komen.

www.devonkvannederland.nl



“De Vonk kan een gemeente echt helpen om te kantelen. We 
merken nu bijvoorbeeld dat ook onze ‘harde sector’ bewoners al 
veel meer betrekt en bereikt. De Vonk heeft een voorbeeldfunctie 
gehad, ook voor bewoners want ze doen nu sneller mee. Er is veel 
potentie boven water gekomen die gebruikt wordt bij nieuwe 
projecten.Veel geld heb je niet nodig, maar wel wat lef en een 
goede aanpak!”  
Flip Hatzman, beleidsmedewerker Ubbergen
 
“Onze gemeente heeft de Vonk aangegrepen als kans om 
vooruit te lopen op de veranderingen in het sociale domein. Er is 
minder geld en er moet meer van onderop ondernomen worden. 
We hebben de eigen kracht van inwoners zichtbaar kunnen 
maken, de Vonk is daar een mooi middel voor. We zoeken altijd 
naar nieuwe vormen om mensen in beweging te krijgen. Om  
een beweging van onderop te krijgen is ondernemen een 
belangrijke factor. De Vonk is een benadering die dit stimuleert, 
die origineel is en die de wijkaanpak overstijgt. Het biedt kansen 
aan initiatieven die dat anders niet zouden krijgen, en die anders 
niet naar boven gekomen waren.” 
Rob Hermans, beleidsmedewerker Hoogezand-Sappemeer

“Mensen zien kans hun droom waar te maken, of het nu om 
kleine of grote dromen gaat.”  
Arthur Boone, wethouder in Westervoort.

Vijf gemeenten vertellen waarom de Vonk van nederland in hun gemeente werkt.

Waarom een lokale Vonk? 

“De Vonk heeft ons geholpen in het proces van de kanteling.  
Wij voeren als gemeente campagne om inwoners te stimuleren 
actief te worden en we zien daar verandering in komen. De 
actieve en herkenbare campagne van de Vonk bracht nieuwe 
positieve energie.  Het past bij de rol van de gemeente om 
inwoners te verbinden, en te belonen voor wat ze bijdragen, met 
een geldprijs maar ook met aandacht. De wedstrijd De Vonk 
heeft de gemeente Heumen opgeleverd dat er meer uitwisseling 
is gekomen tussen actieve burgers. Het sluit goed aan bij het 
beleid dat al in de gemeente wordt uitgevoerd om initiatieven 
van inwoners te stimuleren.”  
Ellen de Swart, wethouder in Heumen

 “Er zijn 20 inzendingen binnengekomen die jongeren bedacht 
hebben om het welzijn in onze gemeente van burgers te be
vorderen. Daarbij waren ideeën die gericht waren op jongeren, 
maar ook die juist ouderen en jongeren samen brachten. Vijf 
ideeën zijn door de burgers van Oldebroek gekozen als beste. 
Deze worden nu door de jongeren zelf uitgevoerd met budget 
dat door o.a. door de gemeente Oldebroek beschikbaar is ge
steld. Ik heb genoten van het enthousiasme van deze jongeren 
en heb mede daardoor vertrouwen in ONZE toekomst.”  
Liesbeth Vos, Wethouder in Oldebroek.

“Na de prijsuitreiking begint het pas voor de winnaars. We 
hebben er  als projectgroep voor gekozen om met de winnaars 
aan tafel te gaan zitten om over het vervolg te praten. Dit in 
plaats van het alleen versturen van een subsidiebeschikking met 
daarin het gewonnen bedrag. Zo kon kennis worden gedeeld, 
verbindingen worden gelegd en ondersteuning worden 
ingezet.” 
Pieter-Bas Kimmel, interim beleidsmedewerker Jeugd 
Westervoort

   De Vonk Van …. ook in uW gemeente?
     Neem contact op met: 

Elise Roelofse (t: 06 - 249 15 908, e.roelofse@spectrumelan.nl),  

John Smeets, (t: 06 - 485 73 796, j.smeets@spectrumelan.nl) of  

Aletta van den Berg (t: 06-272 89 603, A.vandenBerg@cmogroningen.nl)


