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Daag uW beWoners uit   
zich in te zetten voor  

De gemeenschap!



Dat vraagt om een creatieve, laagdrempelige aanpak die veel 
mensen bereikt en aanspreekt, een aanpak waarin initiatieven 
hun weg vinden in de lokale infrastructuur zonder hun eigen
heid te verliezen. Bijvoorbeeld een methodiek in de vorm van 
een wedstrijd, waarbij vooral burgers maar ook het lokaal 
vrijwilligers en welzijnswerk worden geprikkeld hun eigen 
kracht te gebruiken en zich blijvend voor de (pedagogische) civil 
society 1  in te zetten.

LaagDrempeLige WeDstriJD
Spectrum CMO Gelderland en CMO Groningen ontwikkelden in 
2011 in opdracht van ZonMw samen met vijf gemeenten de 
wedstrijdmethodiek De Vonk van Nederland. Het is gebaseerd 
op de ‘Make it your Own Award’. Deze formule van de Ameri
kaanse Case Foundation gaat er vanuit dat burgers zelf hun 
ideeën ontwikkelen en indienen en vervolgens zelf de beste 
ideeën tot winnaar kiezen. Iedereen kan meedoen en iedereen 
kan mee bepalen wie er uiteindelijk wint.

ooK zin om te vonKen?
De Vonk van Nederland gelooft in de eigen kracht van mensen, 
dat mensen ideeën hebben die opgroeien veel leuker kunnen 

gemeenten zijn op zoek naar manieren om ideeën en denkkracht van inwoners beter te benutten. hoe kun 
je bewoners uitdagen om zich voor de gemeenschap in de buurt of wijk in te zetten? hoe kan je informele 
sociale verbanden laten opbloeien, die zich duurzaam inzetten voor een goed leefklimaat?

De vonK van neDerLanD

maken. Er is een prikkel nodig om die ideeën te verwezenlijken.
Het onvervuld potentieel van ideeën is te activeren door een  
positieve verbindende wedstrijd op te zetten. De Vonk van 
Nederland is deze wedstrijd.

   uitgangspunten
     Positief
    We gaan uit van een positief wereldbeeld waarin mensen  

zelf het potentieel hebben om actie te ondernemen en een 
positiever leefklimaat te creëren.

   Open en Vrij
    Uitgangspunt is vertrouwen in de mensen waarmee wordt 

samengewerkt, openheid en transparantie.

   Verbindend
    De Vonk van Nederland zoekt altijd naar verbindende 

elementen. In verbinding van mensen, organisaties en ideeën 
zit de sleutel tot succes.

   Origineel
    De Vonk van Nederland houdt van nieuwe ideeën, nog niet 

bewandelde paden. Daar waar mensen nieuwe dingen gaan 
uitproberen zit passie.

Wat Kun Je met De vonK van neDerLanD?
Met de laagdrempelige wedstrijdmethodiek willen we stimu
leren dat burgers met ideeën komen voor verbetering van het 
(pedagogisch) klimaat in hun buurt 1  en dat burgers deze 
ideeën vervolgens zelf succesvol kunnen uitvoeren. 

Daarnaast wil De Vonk van Nederland bereiken:
•  dat lokale initiatieven van wijkbewoners (gericht op kinderen 
en gezinnen) worden benut en versterkt, in het bijzonder 
initiatieven van kleine (vrijwilligers)organisaties en burgers die 
niet verbonden zijn aan een organisatie. Het gaat om 
initiatieven die in gezamenlijkheid met anderen kunnen 
worden uitgevoerd en niet een actie van een eenling zijn; 

•  dat een brug wordt geslagen tussen informele netwerken  
en professionele ondersteuners (zoals CJG, welzijnswerk, vrij
willigers werk, zelforganisaties).



Haren (www.devonkvanharen.nl)  In Haren (circa 18.500 in woners) 
werden 20 ideeën ingediend. Op de tien genomi neer de ideeën 
werd door 949 mensen gestemd. De ‘Buurtbox’ sleepte de hoofd
prijs in de wacht. De Buurtbox is een digitale sociale marktplaats met 
aanbiedingen en vragen van mensen uit de buurt. Het gaat om 
kleine sociale diensten met gesloten portemonnee.

Assen (www.devonkvanassen.nl)  In Assen (ongeveer 67.000 
inwoners) werden 32 ideeën inge diend. Er werd 945 keer ge stemd. 
Theaterspektakel won de eerste prijs. Aan de hand van een be
staand verhaal wordt met kinderen en jongeren een theater voor
stelling gemaakt en gedeeld met andere wijk bewoners.  

Ten Boer (www.devonkvantenboer.nl)  De gemeente Ten Boer  
(circa 7.500 inwoners) ontving 32 ideeën. Er werd 923 keer gestemd. 
‘Woltersumwilwel’ won de hoofd prijs. De actiegroep ‘Woltersum wil 
wel’ wil met een groot feest in en om het dorpshuis Woltersumers 
kennis laten maken met elkaar en met alles wat er in het dorp leeft, 
beweegt en onderneemt.

Ubbergen (www.devonkvanubbergen.nl)  In Ubbergen (ruim 9.000 
inwoners) zijn 29 ideeën in gediend en werd door 950 mensen 

De pilot De vonk van nederland is in vijf nederlandse gemeenten uitgevoerd. Dit zijn de gemeenten 
Wageningen, ubbergen, haren, ten boer en assen. in onderstaand kader zijn de winnende ideeën  
kort omschreven. 

en De Winnaar is?

gestemd. De hoofdprijs werd gewon nen door ‘ontmoeting 
Erlecom’, een plan om een speelplek aan te leggen voor kinderen, 
waarbij tegelijk iets verteld wordt over de geschiedenis van het dorp.

Ubbergen Junior (www.juniorvonkvanubbergen.nl)  In Ubbergen 
volgde een Junior Vonk, speciaal voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Er 
werden 13 ideeën ingediend waarop 374 keer werd gestemd. ‘Erop 
Uit!’ won de hoofdprijs. Kinderen kunnen een spannende wandel
route kiezen door de Millinger waard met onderweg allerlei wetens
waardigheden en op drachten over geschiedenis en natuur. 

Wageningen (www.devonkvanwageningen.nl)  In Wageningen 
(circa 37.000 inwoners) stemden ruim 700 inwoners. Er werden 16 
ideeën ingediend. ‘Zomerdagen’ kreeg de meeste stemmen. Het 
gaat om vier spetterende zomer dagen waarin allerlei activiteiten 
worden georganiseerd in Wijk Oost voor jong en oud, zoals een 
moederverwenmiddag, gezamenlijke maaltijden en een nachtspel 
voor tieners.

Lees meer over de andere prijswinnaars 
en over nog meer Vonken in andere 
gemeenten. 2  

De Vonk van Nederland komt daarmee in de eerste plaats 
tegemoet aan de behoeften van jongeren en ouders. Jongeren 
willen graag naast hun ouders en familie volwassenen in hun 
omgeving die zich op een positieve manier om hen bekom
meren. Ouders geven aan meer behoefte te hebben aan infor
mele steun bij de opvoeding. De methodiek biedt kansen om in 
de buurt (netwerken van) informele steun te versterken en 
samen met ouders en buurtgenoten een positieve impuls te 
geven aan de pedagogische civil society.

Wmo en WeLziJn nieuWe stiJL
De Vonk van Nederland biedt gemeenten de mogelijkheid om op 
een concrete en laagdrempelige manier invulling te geven aan de 

Wat maaKt mensen enthousiast?

uit het evaluatieonderzoek van de eerste vier pilots 
(gericht op de pedagogische civil society) blijkt dat 
deelnemers meedoen aan de wedstrijd om vier rede
nen: uit maatschappelijke betrokkenheid, om iets voor 
de eigen buurt te kunnen doen, om de eigen talenten 
te kunnen inzetten voor anderen en voor de geldprijs.

regisserende en verbindende rol, die zij als lokale over heid heb
ben op de prestatievelden 1, 2 en 4 van de Wmo en de verant
woordelijkheden die zij krijgen op het terrein van jeugd zorg. 
Het lokale vrijwilligers en welzijnswerk wordt door middel van 
deze methodiek gestimuleerd om (nog) meer samen te werken 
met burgers en burgernetwerken, zoals bedoeld wordt met 
Welzijn Nieuwe Stijl. De professionaliteit wordt daarbij op een 
nieuwe manier ingezet. Zij krijgen een expliciete rol in de onder
steuning van burgerinitiatieven, waarbij de regie bij de burger 
blijft. De methodiek geeft daarmee handen en voeten aan de 
verandering van verzorgingsstaat naar de eigen kracht van de 
civil society.

Het beroep dat de wedstrijd doet op burgers om zelf met 
ideeën te komen naast de inzet van ondersteuning zal leiden  
tot projecten die haalbaar zijn. Daarbij kunnen burgers zelf hun 
tijd indelen en kiezen hoeveel inzet ze voor de maatschappij 
leveren. Dit past bij de veranderende behoefte van potentiële 
vrij wil ligers. De nieuwe vrijwilliger is met name geïnteresseerd  
in kortere klussen met een duidelijke kop en staart.



aan De sLag

1. vLiegenDe start
Samenstellen projectgroep, opstellen projectplan.
De insteek is de Vonk in korte tijd uit te voeren. Beginnende met 
een vliegende start, het samenstellen van een projectgroep en 
het opstellen van een projectplan. 3   Reken niet meer dan zes 
maanden voor de daadwerkelijke wedstrijd. Een goede voor
bereiding is noodzakelijk, vooraf moet duidelijk zijn welke acties 
op welk moment ingezet moeten worden.

De projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de 
gemeente, bijvoorbeeld de beleidsmedewerker jeugd, een 
communicatieadviseur, de coördinator van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), of de projectleider Wmo. De vertegen
woordiger van de gemeente is tegelijkertijd ook de ambassa
deur van de Vonk. Andere projectgroepleden kunnen komen 
uit de welzijnsinstelling, vrijwilligerscentrale, jongerenwerk, et 
cetera. Bij de junior Vonk bestond de projectgroep uit 3 tot 5 
jongeren en een ondersteuner.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de projectgroep:
•  Maak samen een stappenplan: wie doet wat wanneer en met 
welk resultaat. Maak ook afspraken over de  communicatielijnen.

•  Ga samen op zoek naar de partijen die de lokale onder
steuningsinfrastructuur vormen. Zoals: welzijn, jongerenwerk, 
CJG en vrijwilligerscentrale, maar wellicht ook andere partijen. 
Bijvoorbeeld: ondernemersverenigingen, culturele instel
lingen, scholen, lokale Wmoraden. Denk ook aan partners  
uit de creatieve sector die een projectidee meer elan  
kunnen geven.

•  Stel een beoordelingsgroep of jury samen, 3b  die later in het 
proces de eerste selectie van de ideeën gaat maken. Hierin zijn 

burgers, gemeenten en soms ook instellingen vertegen
woordigd. De burgemeester of wethouder Wmo is voorzitter.

•  Plan een tweede bijeenkomst van de projectgroep vlak  
voor de start van het project, een derde bijeenkomst om de 
doorontwikkelingsfase voor te bereiden en een vierde bijeen
komst om de prijsuitreiking voor te bereiden.

Fasering /maanD

2. zichtbare start van De vonK
Burgers informeren en enthousiasmeren deel te nemen.
Om aandacht te krijgen voor de wedstrijd maak je gebruik  
van een breed samengestelde communicatiemix.  
Denk allereerst aan een eigen website/digitaal platform  
(www.devonkvanjouwgemeente.nl) waarop alle informatie te 
vinden is en projecten digitaal kunnen worden aangemeld. 
Daarnaast kun je denken aan sociale media, ambassadeurs, 
informatiebijeenkomsten, posters en flyers. Ook kun je gebruik 
maken van de communicatiekanalen die in de gemeente 
voorhanden zijn zoals de website van het CJG.

“Door de korte door
looptijd van zes stappen 

blijven burgers en 
vrijwilligers organisaties 

enthousiast”

Vliegende start

Uitrol communicatiemix

Inschrijving en eerste selectie door de jury

Doorontwikkeling ideeën

Stemming

Uitreiking prijzen

1 2 3 4 5 6 7 8
Voorbereiding    Wedstrijd            Nazorg



(zowel voor ouders als voor jongeren), de website van de 
gemeente, het jongerenwerk, lokale kranten, radio en televisie. 
Een Vonkcampagne begint altijd met een spraakmakende 
actie. Bijvoorbeeld een kampvuur op het marktplein, of een 
huiskamer in de openlucht. Voor de uitrol van de commu
nicatie mix kun je gebruik maken van de materialen die in de 
pilots ontwikkeld zijn, 4   uiteraard in nauw overleg met de 
communicatieadviseur van de gemeente. Tijdens het hele 
project zoek je steeds naar logische momenten waar je de 
PRacties aan op kan hangen, bijvoorbeeld een CJG activiteit.

3. openen inschriJving en eerste seLectie
Verzamelen projecten en eerste selectie
De projecten kunnen digitaal worden aangemeld op het digi
tale platform via een aanmeldingsformulier. In dit formulier 

De genomineerde ideeën ontvangen allemaal een prijs. 8   
Deze prijs wordt gedeeltelijk uitgekeerd in vouchers die deel
nemers kunnen gebruiken om ondersteuning in te kopen.

4. aan De sLag met De tien beste initiatieven
Verbeteren initiatieven 
De tien beste ideeën (genomineerden) worden uitgenodigd 
voor een bijeenkomst. Hier presenteren zij zich en kan de lokale 
pers vragen stellen. Ook horen ze hoe de wedstrijd verder gaat 
en wat er van hen verwacht wordt. In deze fase van de wed
strijd ligt het accent vooral op de doorontwikkeling van de 
initiatieven. 9   Het uitreiken van de vouchers wordt gecom bi
neerd met een speeddate of markt. De lokale onder steu nings
infrastructuur 10   stelt zich voor en de tien winnaars mogen 
gaan shoppen bij dit aanbod. Natuurlijk kunnen de initia tief
nemers de vouchers ook besteden bij anderen.

5. WervenDe presentatie
Idee voor presentatie: nodig de initiatiefnemers uit een filmpje 
te maken (maximaal twee minuten) waarin ze het idee op de 
site laten zien. Dit kunnen ze zelf doen maken, maar ze kunnen 
hiervoor ook ondersteuning inkopen, bij bijvoorbeeld een 
lokale omroep. Binnen twee weken moeten de filmpjes op het 
digitale platform staan. Een prima manier om extra publiciteit te 
verwerven.

6. stemming
Uiteindelijke keuze voor drie prijswinnaars.
Voor het genereren van aandacht rondom de verkiezingen rol 
je een publiciteitscampagne 11   uit. De stemming verloopt via 
het digitale platform en het ligt voor de hand dat een flink deel 
van de publiciteit ook via digitale systemen en social media 
lopen. De tien kanshebbers zijn natuurlijk stevige ambassa
deurs voor hun eigen project, daarnaast kunnen promotie
kaarten gedrukt en wijd verspreid worden. Het stembureau op 
het digitale platform is twee tot drie weken open. Alle burgers 
kunnen hier op het initiatief stemmen dat ze het beste vinden.

7. uitreiKing priJzen
Een feestelijke slotmanifestatie.
Tijdens een feestelijke slotmanifestatie worden de hoofdprijzen
12    uitgereikt door de burgemeester of de wethouder. De 

nadruk ligt op het feit dat het initiatief door de burgers zelf is 
gekozen. Gemeente, ondersteuners en de projecten kunnen 
zich hier profileren en andere burgers en instellingen inspireren 
met de civil society aan de slag te gaan.

8. nazorg
Na de uitreiking is er contact met de prijswinnaars, 13   be
spreek met winnaars hoe zij om gaan met het prijzengeld en 
hoe zij het idee gaan uitvoeren. De winnaars kunnen bijvoor
beeld het prijzengeld (gedeeltelijk) besteden aan lokale 
ondersteuning van het project.

wordt kort aangegeven wat het doel van het idee is, voor wie 
het is en hoe de initiatiefnemer dat wil bereiken. Op het digitale 
platform vind je ook het wedstrijdreglement. 5   

Tijdens de looptijd van de inschrijvingen zorg je voor een 
stroom aan publiciteit, geef je voorbeelden van wat een goed 
idee zou kunnen zijn (via het digitale platform) en zoek je 
(digitaal) discussie met (potentiële) indieners. De projectgroep 
kan ook incomplete ideeën ondersteunen en compleet maken.  

6   Het voordeel van het direct online komen van de project 
ideeën is dat er direct door iedereen gereageerd kan worden. 
Mensen kunnen elkaar tips geven, of zelfs hun hulp aanbieden.

Zodra de inschrijving gesloten is, kiest de beoordelings com
missie de beste ideeën aan de hand van vooraf gestelde criteria,

7    eventueel lokaal verder aangevuld. Denk bij het opstellen 
van criteria na of er ook initiatieven mogen worden ingediend 
die leiden tot een verplichting van de gemeente tot duurzaam 
onderhoud, bijvoorbeeld het onderhoud van een  
ontmoe tings plek.

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...?

www.devonkvannederland.nl



De vonK van neDerLanD
Daag uw bewoners uit zich in te zetten voor de gemeenschap!
De Vonk van Nederland is kampioen in het genereren van positieve 
verbindende initiatieven met betrekking tot opgroeien. Wij geloven 
erin dat mensen volop ideeën en capaciteiten hebben om op
groeien in de buurt een stuk leuker te maken en dat deze mensen  
tot actie aangezet kunnen worden. Het stimuleren van positieve 
initiatieven verbindt mensen en vanuit verbinding ontstaat een 
betere samenleving. In meerdere gemeenten was de Vonk al een 
succes. Spectrum en CMO Groningen hebben ervaring en bieden 
informatie en ondersteuning. 

U wilt snel en gedegen een Vonk in uw gemeente opzetten?  
Maak dan gebruik van de ervaring van de adviseurs die in de andere 
gemeenten de Vonk hebben begeleid. Zij kennen alle do’s en dont’s. 
Ze kijken mede namens het VSBfonds mee bij het vaststellen van 
uw criteria voor de prijzen. Als meerwaarde van de ondersteuning 
noemen gemeenten: het denken in kansen, het anticiperen op de 
volgende stap in het project, en het kunnen schakelen tussen 
uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders.

Spectrum beheert de website van elke startende Vonkgemeente.  
De kosten van de ondersteuning zijn voor de gemeente. Vraag bij 
Spectrum of CMO Groningen om meer informatie.

De vonK van … ooK in uW gemeente?
Kijk op www.devonkvannederland.nl, we staan u graag te woord!

   Initiatiefnemers:



biJLagen

(Pedagogische) Civil Society
Het betrekken van burgers bij de sociale (opvoed)omgeving, de 
(pedagogische) civil society, is een taak van de overheid. In alle 
gemeenten is Wmobeleid opgesteld. Voor burgerparticipatie, 
actief burgerschap en het stimuleren van burgerinitiatieven zijn 
middelen beschikbaar. Maar de burger als vrij kiezende, mondige 
consument blijkt niet vanzelf ook een sociale burger. Hier hoort 
een uitnodigende en verbindende overheid bij, een overheid die 
faciliteert, ondersteunt en soms ook initiatieven uitlokt. 
Gemeenten hebben vanuit de Wmo de opdracht een visie te 
ontwikkelen op de gewenste sociale structuur en de 
totstandkoming van die structuur actief te stimuleren. 

De Vonk van Nederland is ontwikkeld als methodiek om 
burgerinitiatieven voor en met de jeugd te stimuleren. In de 
gemeente HoogezandSappemeer is ervaring opgedaan met 
een bredere insteek, namelijk het verbeteren van de leefom
geving onder de noemer Samen leven, samen doen. Dit stelde 
extra eisen aan de communicatie. De gemeente moest nog 
beter met voorbeelden duidelijk maken naar wat voor soort 
initiatieven zij op zoek was. Bij de aanmelding bleek dat veel 
meer dan bij de op jeugd gerichte wedstrijd de “bekende 
indieners” meededen. 

link naar www.devonkvannederland.nl

biJLage aanDachtspunten proJectpLan
Denk voorafgaand aan een Vonk na over:
•  Hoe wil ik burgerinitiatieven zichtbaar maken in mijn ge
meente? Wie is een geschikt aanspreekpunt in de gemeente? 
Hoe verloopt de communicatie? Ga ik zelf op zoek naar 
initiatieven of laat ik het op me afkomen?

•  Hoe houd ik de politieke en bestuurlijke controle op het 
gewenste niveau, terwijl ik tegelijkertijd ruimte bied aan 
initiatieven van onderaf?

•  Wat betekenen burgerinitiatieven financieel? 
•  Hoe denk ik over de duurzaamheid van burgerinitiatieven?
•  Op welke schaal is De Vonk van Nederland inzetbaar? Denk bij 
een grotere gemeente bijvoorbeeld eerst aan het inzetten van 
de methodiek in een wijk.

Loslaten
Een dilemma dat in veel pilotgemeenten bovenkwam was het 
‘loslaten’. De Vonk vraagt om een andere overheidscultuur met 
bescheiden bestuurders, die durven los te laten en nieuwsgierige 
ambtenaren die goed kunnen faciliteren, luisteren en netwerken.
Hoe ga je als gemeente om met burgerinitiatieven waar je zelf 
niet direct invloed op kunt uitoefenen? De pilots laten in de 

praktijk zien dat het probleem minder groot is dan gedacht. De 
Vonk van Nederland biedt voldoende mogelijkheden om de 
ideeën te volgen en te ondersteunen. Er zijn verschillende 
selectiemomenten ingebouwd, waarbij alleen kansrijke ideeën 
overblijven. Door actief je betrokken heid te laten zien ontstaat 
een vertrouwensrelatie. Zo komt er een gezonde wissel werking 
tussen de gemeente en initiatief nemers.

Uren en euro’s
Uit het projectplan kan worden afgeleid hoeveel uur een Vonk 
de gemeente kost. De korte doorlooptijd maakt de investering 
overzichtelijk. Ga uit van minimaal vier projectgroep bijeen
komsten en drie jurybijeenkomsten die voorbereid moeten 
worden. Reserveer tijd voor taken als het reageren op aan mel
dingen, coaching van initiatiefnemers, en een communicatieplan 
dat in kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd. Vergeet daarbij 
de prijsuitreiking, evaluatie en nazorg niet. Verdeel deze taken 
daarom zoveel mogelijk over de projectgroepleden en (als zij dat 
willen) de juryleden.

terug
naar de

tekst

terug
naar de

tekst

1

2

3



De kosten zijn naast het prijzengeld (waarvan het VSBfonds 
evenveel inlegt als de gemeente zelf doet) de kosten voor de 
communicatie (o.a. de website) en voor de ondersteuning. 
Nadere informatie over de kosten is te verkrijgen bij Spectrum en 
bij CMO Groningen. 

Een grotere gemeente
De Vonk van Assen is de eerste Vonk in een grotere gemeente. 
De succesfactoren in de aanpak van Assen waren: een (vanuit de 
gemeente intern) breed samengestelde projectgroep, aandacht 
van de lokale pers voor het lokale karakter van het project, de 
informatiebijeenkomsten. De Vonk sloot mooi aan bij andere 
projecten voor sociale innovatie. In de resultaten lijkt het er op 
dat er meer “nieuwe” vrijwilligers zijn aangeboord, waarschijnlijk 
omdat er bij scholen en jongerenwerk geflyerd is. Qua aantallen 
zijn er in Assen niet beduidend méér initiatieven en stemmers 
geweest dan in sommige kleinere gemeenten. Inwoners direct 
benaderen is lastiger en een stedelijk huisaanhuis blad wordt 
vaak minder goed gelezen dan een dorpskrantje.  Tip: zorg dat 
bezoekers van de website het tijdpad goed kunnen vinden.

biJLage: bouWstenen voor het proJectpLan
De daadwerkelijke wedstrijd vindt plaats in 5 maanden: van 
aanmelding initiatieven tot en met de prijsuitreiking, in onder
staande opzet in maand 3 tot 7. De korte tijd om te vonken is een 
van de succesfactoren, vermijd daarom (lange) vakantieperiodes 
in de planning.  De maanden voor en na de wedstrijd zijn voor 
voorbereiding en nazorg. 
Lokale factoren kunnen het tijdpad beïnvloeden, omdat het 
moment van de start en/of het moment van  de prijsuitreiking bij 
voorkeur verbonden zijn aan een lokaal evenement. 

voorbereiDingsFase De vonK
Maand 1: voorbereiden
•  Eerste bijeenkomst projectgroep:
 Vaststellen doel en doelgroep voor de Vonk van gemeente X
 Vaststellen partners in projectgroep
  Fasering wedstrijd vaststellen
  Samenstelling jury, 3 data inplannen  
(één voorafgaand aan de wedstrijd)

  Offerte ondersteuning Cmo + afspraak  prijzengeld VSBfonds

•  Taakverdeling maken:
  Wie is de trekker, wie de contactpersoon voor bewoners?
  Hoe gaan we de ondersteuning inrichten, wie kan initiatief
nemers coachen?

  Wie trekt de communicatie – schrijft teksten e.d.?

• Opzet projectplan en communicatieplan.

• Begroting.

ontWiKKeLFase De vonK
Maand 1 en 2: ontwikkelen
Tweede bijeenkomst projectgroep:
Besluitvorming communicatiemiddelen:
•  Website de Vonk van X (beheer door Spectrum)
•  Links 
•  Persberichten 
•  Social media
•  Freecards en posters
•  Brieven
•  Informatiebijeenkomsten 
•  Besluitvorming en beschrijving van de stappen in de wedstrijd 
(criteria, reglement, verdeling prijzengeld, prijsuitreiking).

uitvoeringsFase De vonK
Maand 2
Start communicatie: aankondigen wedstrijd (minimaal 2 weken 
voor de start van de wedstrijd)
Eerste jurybijeenkomst: criteria en reglement
Projectgroep (derde bijeenkomst) organiseert doorontwikkeling 
genomineerden (beursvloer, coaching etc.).

Maand 3
Aanmelding initiatieven (minimaal 4 weken)
Ondersteuning en kwaliteitsverhoging aanmeldingen (b.v. 
coaching)
Tweede jurybijeenkomst: jury bepaalt genomineerden 

Maand 4 
Doorontwikkeling genomineerden ondersteunen (minimaal 4 
weken).
Projectgroep (vierde bijeenkomst) bereidt prijsuitreiking voor
Zorg voor de nietgenomineerden.

Maand 5 en 6
Presentatie van initiatieven op de website de Vonk van X 
Stemronde (minimaal 2 weken).

Maand 7
Projectgroep en/of jury bekijken uitslag 
Prijsuitreiking

aFronDingsFase De vonK
Maand 8
Evaluatie
Terugkombijeenkomsten – nazorg voor winnaars èn verliezers!
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biJLage: beoorDeLingsgroep oF Jury
Bij de samenstelling van de jury is het een aanbeveling om daar mensen in te zetten, die thuis zijn in het vrijwilligersveld en ideeën 
goed op hun merites kunnen beoordelen. Houd als richtlijn aan dat er minimaal 3 burgers in de jury (van 5 deelnemers) zitten. Verder 
kunnen het personen zijn die al zitting hebben in de project groep.  Voor de status en uitstraling van het project is het een meerwaarde 
wanneer het College van B&W zich aan het project committeert. In de communicatie en bijvoorbeeld door zitting  te nemen in de jury. 

Voor de jury kunnen drie bijeenkomsten worden georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst is er aandacht voor de rol van de jury.  
Het is belangrijk dat de criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen duidelijk zijn voor de jury, want zij doen de eerste toetsing. 
Daarnaast moeten ze weten wat er verder van hen gevraagd kan worden, zoals een rol in het coachen van genomineerden. 

Tijdens de tweede bijeenkomst vindt het daadwerkelijke selecteren van de (streefaantal: tien) genomineerden plaats. Voorafgaand 
aan deze bijeenkomst vullen de juryleden een formulier in: een matrix van de initiatieven en de criteria (zie bijlage jury matrix). 

De derde bijeenkomst is een afsluitende bijeenkomst na de stemronde door burgers. De uitkomst van deze stemronde geeft de 
doorslag, namelijk de (streefaantal: drie) prijswinnaars, maar het kan zijn dat de jury nog knopen moet doorhakken, bijvoorbeeld 
wanneer twee initiatieven evenveel stemmen hebben gekregen.  

biJLage: Jurymatrix 
Criteria:
Deze criteria en de initiatieven komen uit de Vonk  van Wageningen.
1.  Bijdrage aan ontwikkeling van de jeugd tot sociale burgers die zich in willen zetten voor een positief opgroei en opvoedklimaat 

(educatief element, en de jeugd doet zelf mee);
2.  Bijdrage aan de sociale omgeving, sociale cohesie, samenwerking in de wijk;
3. Haalbaar, concreet;
4. Vernieuwend of aanvullend;
5. Het project overstijgt persoonlijk doel of belang;
6. Diversiteit in aanpak en doelgroep is een pre.

Criterium: + of  
Naam idee:         1  2  3  4  5  6   7:     Bijzonderheden
                        welke   relevant voor
                        wijk    beoordeling
1. Kindergroentetuin        
2. Kleding pimpen        
3. Toetjesproject        
4. Kindervakantiekamp        
5. Beelden verbinden Wageningers        
6. Jongeren en actie        
7. Zomerdagen 2012         
8. Het duurzame buurtcentrum         
9. Bolero met 1000 jongeren         
10.  KIP in beweging         
11.  Lespakket 750 jaar Wageningen         
12.  750 koppen
13.  Kinderkookcafé        
14.  In beweging         
15.  Leven met de seizoenen        
16.  Ons Braak
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 biJLage: pr
Intensieve PR is nodig om voldoende ruchtbaarheid aan het 
project te geven en burgers te betrekken bij de wedstrijd,. Houd 
rekening met diverse doelgroepen en werk plaatsgericht. Denk 
ook aan ludieke acties en sociale media. De gemeente 
HoogezandSappemeer zette een advertentie op Facebook die 
door 13.000 personen is gezien. Van belang is dat overal de 
website devonkvanX genoemd wordt: deze staat centraal in de 
communicatie. De website zorgt voor transparantie want 
“beweegt mee”met de stappen in de wedstrijd.

Een krachtig PR middel in de fase na de nominatie is de wijze 
waarop de genomineerden draagvlak voor hun idee creëren. Zij 
moeten er voor zorgen dat hun idee breder gedragen wordt om 
uiteindelijk te kunnen winnen. Genomineerden binnen de 
pilotprojecten maakten gebruik van filmpjes, flyers, bedrukte 
tshirts en dergelijke. 

Een andere PR mogelijkheid is het organiseren van 
startbijeenkomsten voor burgers, of het presenteren van De 
Vonk op bijeenkomsten die al georganiseerd worden voor 
burgers of professionals. De inhoud, het tijdpad en de 
mogelijkheden om mee te doen worden gepresenteerd. Een 
startbijeenkomst biedt de kans om de inwoners van jouw 
gemeente te enthousiasmeren voor De Vonk. Een suggestie is 
om tijdens de bijeenkomt een debat te organiseren met 
stellingen rondom opgroeien en vrijwilligerswerk. 
Tijdens de pilots bleek dat het lastig was om de PR tegelijkertijd 
op zowel volwassenen als jongeren te richten. Wanneer je als 
gemeente van plan bent om De Vonk meerdere malen te 
organiseren is het een idee om de wedstrijd een keer alleen op 
kinderen of jongeren te richten. De communicatie kan hier dan 
goed op worden aangepast.

Voorbeeld uitnodiging

 Vooraankondiging
De  vonK van assen

Namens wethouder .. nodigen we u uit voor een bijeenkomst in 
het kader van vrijwillige inzet en jeugd.  

Deze vindt plaats op 
18 september a.s. van 19.30 – 21.30 uur. 

Locatie en programma volgt. 

De Vonk van Assen is een onderdeel van ‘Mijn buurt Assen’ en is 
vooral gericht op ‘Opvoeden en Opgroeien’. Het versterken van 
de sociale steun en betrokkenheid bij het opvoeden en 
opgroeien van de jeugd van Assen. 

De Vonk van Assen*genereert lokale initiatieven, ideeën en 
plannen vanuit bewoners. Initiatieven die de sociale 
betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid van burgers 
vergroten. Activiteiten waar ouders/kinderen binnen onze 
sociale structuren profijt van kunnen hebben:

•  Hoe kunnen we opvoeden en opgroeien van kinderen  
in hun eigen omgeving leuker maken?

•  Waar  zijn kansen om sociale netwerken ter versterken?
•  Wat kunnen we leren van elkaar hoe we de kracht van ouders, 
jongeren en hun omgeving kunnen versterken en benutten?

We willen met deze bijeenkomst zoveel mogelijk bewoners, 
vrijwilligers en sleutelfiguren uit wijken en sociale netwerken van 
de gemeente Assen bereiken. DUS: 

Onthoud deze datum! Zet deze datum in je agenda! En geef dit 
zoveel mogelijk door aan personen in jouw omgeving die hier 
een op de een of andere manier aan bij kunnen dragen of iets 
aan kunnen hebben. 

*zie www.devonkvannederland.nl

Wees welkom namens: …

Voorbeeld oproep
goeD iDee? Doe mee aan De vonK van x!

Jong zijn in X is leuk! Daar werken we aan. Maar daar kunnen we 
best wat hulp bij gebruiken. Daarom zoeken we mensen met 
goede ideeën om jong zijn in X nog leuker te maken. De Vonk 
van X is een wedstrijd voor alle inwoners met een goed idee. 
Kinderen, jongeren, ouders, buren, leraren, verenigingen. 
Iedereen mag mee doen. Wie het beste idee heeft, mag dit met 
geld van de gemeente en het VSB fonds uitvoeren. De inwoners 
van X mogen de drie beste ideeën uitkiezen. Voor de drie 
winnaars ligt in totaal 15.000 euro klaar!

De Vonk van X gaat op 18 september van start. Iedereen heeft 
daarna vier weken de tijd om ideeën in te sturen. 

Meer weten? Ga dan naar www.devonkvanX.nl. Op de website 
vind je alle informatie. Hoe je je idee kunt opsturen, welke 
spelregels er zijn en wanneer de winnaars bekend worden 
gemaakt.  
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Kaarten en posters
Voor de PR van de lokale Vonken zijn 4 kaarten (A6) beschikbaar. Verschillende Vonken hebben er gebruik van gemaakt en op de 
achterkant van de kaart een wervende tekst geprint. Een aantal gemeenten heeft ook het ontwerp in postervorm A3 gebruikt om 
promotie te maken voor de Vonk.

Heb je ook zin om te vonken?
www.devonkvanassen.nl

zit De 
vonk AL 
in joU?

www.devonkvanwageningen.nl

iS Het vonkje  
AL oveRGeSPRonGen?

www.devonkvanharen.nl

SOMS HEEFT  
EEN VONKJE EVEN  

TIJD NODIG 

www.devonkvanwestervoort.nl

kRijG joUw 
vonk oP 1!

www.devonkvanubbergen.nl

deVonkUbbergen_ecard.indd   5 7-9-11   10:37

HEB JE OOK ZIN OM TE VONKEN?
www.devonkvanhoogezand-sappemeer.nl
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biJLage voorbeeLD WeDstriJDregLement 

Algemene voorwaarden
1.  De Vonk van X is een wedstrijd met als doel het honoreren van 

sociaal maatschappelijke projecten binnen de gemeente X.
2. Per aanvrager kan één idee worden ingediend. 
3.  Aanvragen kunnen worden ingediend door personen, in  stel 

 lingen en verenigingen gevestigd binnen de gemeente X. 
4.  Alle aanvragers ontvangen een persoonlijke schriftelijke 

reactie. 
5.  In de eerste ronde worden door de jury 10 projecten 

genomineerd. De genomineerden ontvangen ieder 
maximaal € …, voor de eerste uitvoeringskosten en PR.  
Hiermee stemmen zij in met de deelname aan de tweede 
ronde van de Vonk.

6.  In de 2e kiest het publiek de winnende projecten  
(maximaal 3). Deze projecten winnen ieder maximaal € …,. 

7.  De aanvrager legt verantwoording af over de besteding  
van de gelden aan de gemeente X. 

8.  Als er van het uitgekeerde prijzengeld een bedrag overblijft, 
moet dit in overleg met de projectorganisatie van de Vonk 
van X in het kader van het project worden besteed. 

9.  De in het kader van het project aangeschafte materialen 
dienen blijvend te worden ingezet ten behoeve van de Xer 
gemeenschap. 

10.  Het eventuele restant bedrag van de prijzenpot wordt 
ingezet voor een vervolg van de Vonk van X. 

Inhoudelijke voorwaarden: opvoeden en opgroeien
1.  Aanvragen hebben te maken met de ontwikkeling van 

kinderen, jongeren en gezinnen, en stimuleren een positief 
opgroei en opvoedingsklimaat. 

2.  Het project werkt mee aan de sociale omgeving van 
kinderen (gezin, buren, buurt, school, speel en 
leefomgeving).

Overige criteria
3.  Het project is vernieuwend of heeft vernieuwende en/of 

aanvullende elementen in zich. 
4.  Bestaande en al gesubsidieerde projecten worden niet 

gehonoreerd. 
5.  Het is een pré als het project aandacht besteedt aan 

diversiteit, bijvoorbeeld van bevolkingsgroepen (jongeren – 
ouderen, autochtonen – allochtonen). 

6.  Het project overstijgt het persoonlijk doel of belang en heeft 
geen politieke of levensbeschouwelijke doelstelling. 

7.  Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met anderen 
(personen, organisaties). 

8.  In de 1e ronde zal de aanvraag worden beoordeeld op het 
totaal concept, het maatschappelijk belang, de invloed die 
de aanvaag heeft op de gemeenschap, het bereik, de 
originaliteit en de haalbaarheid in tijd en geld. 

Slotbepalingen 
1.  De jury laat de diversiteit van de verschillende projecten 

meewegen bij de honorering. 
2.  De jury nomineert aanvragen voor de publieksjurering  

op basis van meerderheid van stemmen. De jury geeft  
een eensluidend oordeel. Dit oordeel is bindend. 

3.  Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4. De jury kan gemotiveerd afwijken van deze bepalingen. 
5.  De projectorganisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei 

geleden schade aan de aanvraag. 
6.  In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist  

de gemeente X. 

biJLage onDersteunen van iDeeën

Bij de open inschrijving komen er allerlei ideeën van burgers 
binnen, rijp en groen door elkaar. Soms staat het idee verwoord 
in 3 zinnen, soms heeft de inbrenger 3 A4tjes nodig. Ook de 
mate waarin het idee aan de criteria voldoet kan erg verschillend 
zijn. Dit is gevolg van het feit dat de wedstrijd zo laagdrempelig 
mogelijk is, en het verzwaren van criteria zou initiatiefnemers 
kunnen afschrikken.  De beheerder van de website (tot nog toe 
wordt dit door Spectrum gedaan) zorgt alvast dat er geen 
onzinnige zaken in komen en checkt indien nodig wie de 
aanmelder is. 

Ondersteuning in vroeg stadium kan de kwaliteit van de inbreng 
verhogen:
•  Leden van de projectgroep reageren op de ideeën via de 
website, en stellen aanvullende vragen. Uitgangspunt voor de 
inhoud van de reactie: het is een goed idee, maar het voldoet 
nog niet (helemaal) aan de criteria van deze wedstrijd. Er is 
standaard een reactiemogelijkheid bij elk idee opgenomen in 
de website de vonk van.  Onze aanbeveling is om dit in ieder 
geval te doen. Als de projectgroep hiermee begint volgen 
bewoners ook met hun reactie.  

• Er kan natuurlijk ook over getwitterd worden.
•  Via de website kan een initiatiefnemer in contact komen met 
medeinwoners die willen helpen.

•  Een wat zwaardere inzet qua tijdsinvestering met meer resultaat 
is om alle aanmelders te bellen. Wij raden aan dat te doen, maar 
ook om ter plekke te bekijken wat haalbaar is. De projectgroep 
weet immers niet van te voren hoeveel aanmeldingen er 
komen en wat de kwaliteit daarvan is. 

•  De projectgroep kan een lijstje met extra vragen voor elk 
initiatief opstellen. Doel is het verhogen van de kwaliteit, om de 
kans om genomineerd te worden en te winnen te vergroten. 
Ook maakt dit het werk van de jury gemakkelijker, meer 
informatie maakt de ideeën beter vergelijkbaar.
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•  Deze actie niet om extra criteria, maar om vol doen aan de 
bestaande criteria. Onze aanbeveling is om dit te doen als er 
twijfels zijn bij de kwaliteit van de ingediende initiatieven, of 
vermoedens dat de criteria onduidelijk waren. Voorbeelden 
hiervan zijn dat inwoners een idee aanmelden dat ze niet zelf 
willen gaan uitvoeren, of men wil voor het prijzen geld uren 
vanuit een eigen bedrijf inzetten. 

•  Maar ook als er enkel goede ideeën binnenkomen kan nader 
contact geen kwaad. Onze ervaring is dat de tijd die hier in 
wordt gestopt, zich terugverdient in de fase van doorontwik
keling en ook later bij de realisatie. Bovendien is er meer kans 
dat ‘verliezers’ zich ook gesteund voelen en door willen gaan. 
Het “warm afbellen” van verliezers is daarom zinvol.

•  Een andere optie voor de ondersteuning is een bijeenkomst 
voor indieners, waarbij allen een vorm van coaching vanuit de 
projectgroep wordt aangeboden. Ook wordt van elkaar 
geleerd. 

Tips voor de ondersteuning van een junior Vonk
•  De coaching was met name een succesvolle werkwijze in de 
junior Vonk (1217 jaar). Jongeren vragen om duidelijke 
stappen. De coach voorziet deze stappen maar laat de 
beslissingen aan de jongeren.

•  Op de coachingsavond waarin jongeren hun idee leerden 
“pitchen”  werden ook ouders uitgenodigd. Dit diende mede als 
stimulans om naar de coachingsavond te gaan.

•  De planning moet rekening houden met de agenda van de 
jongeren (proefwerkweek).

•  De jongeren waarderen het project in het begin nog niet, dat 
komt pas als ze gaandeweg merken dat het serieus is. De prijs 
kan hen overvallen. Nazorg is hier extra belangrijk.

Tot slot: elke investering in deze fase verdient zich later in het 
project terug!
 

biJLage criteria van De vonK
Onderstaande criteria van de Vonk staan vast omdat zij aan
sluiten bij de doelen van het VSBfonds.  De gemeente kan wel 
een eigen formulering  gebruiken. 

inhouDeLiJKe criteria
Allereerst zijn er de criteria op de inhoud: (pedagogische) civil 
society. Heeft het aangemelde idee geen betrekking op het 
inhoudelijke doel van de wedstrijd, dan kan het niet meedingen 
naar het prijzengeld. 

Dit criterium kan als volgt omschreven worden:
De samenleving is van ons allemaal. Kinderen en jongeren 
worden gevormd door alles en iedereen waarmee ze in 

aanraking komen. Iedereen in de samenleving heeft en krijgt als 
het ware een maatschappelijke enof pedagogische ‘taak’.  Het is 
van belang dat kinderen en jongeren leren actief bezig te zijn in 
hun buurt of dorp. Ze ervaren dan dat het de normaalste zaak 
van de wereld is om ‘iets voor elkaar te doen’ en om ‘rekening te 
houden met elkaar’. Ze groeien op in een omgeving met 
mensen die actief zijn en zo het goede voorbeeld geven. 
Het is een pré als kinderen of jongeren zelf al betrokken zijn bij 
het initiatief.

Het kan ook zijn dat een gemeente kiest voor een bredere 
insteek: de cIvil society, en zich wil richten op ‘samenred zaam
heid’. Het doel van de wedstrijd is dan om alle inwoners  bij de 
gemeenschap te betrekken, en hen samen met het maat
schappelijk middenveld mee te krijgen in de paradigma
verandering die uitgaat van krachtig burgerschap en de kracht 
van de lokale gemeenschap. 
Voorbeeld van inhoudelijke criteria:
•  (groepen) burgers brengen  ideeën in, die bijdragen aan een 
prettig woonen leefklimaat in hun wijk/dorp en het onderling 
contact versterken;

•  aan de ontwikkeling, keuze en uitvoering van de ideeën doen 
bewoners actief mee.

overige criteria
Haalbaarheid 
Het idee moet duidelijk, haalbaar en uitvoerbaar zijn. Hier wordt 
door de jury tijdens de eerste ronde uitvoerig naar gekeken. 

Vernieuwend
Het idee moet vernieuwend zijn en mag niet sterk overeen
komen met al bestaande (gesubsidieerde) activiteiten. Het kan 
eerder zijn uit gevoerd, maar moet dan nieuw zijn voor de buurt 
of kern waar de aanmelding voor de Vonk betrekking op heeft,  
of aanvullende elementen bevatten. Bestaande en al gesubsi
dieerde projecten worden niet gehonoreerd. 

De gemeenschap profiteert 
Het geld komt niet ten goede aan individuen, maar aan een 
pro ject dat voorziet in een uitvoer ten bate van de gemeenschap. 
Het project overstijgt het persoonlijk doel of belang en heeft 
geen politieke of levensbeschouwelijke doelstelling. 

Diversiteit
In de geselecteerde ideeën wordt rekening gehouden met 
diversiteit van de aanvragen. Zowel diversiteit in aanpak (niet 
alleen digitale projecten) als diversiteit in einddoelgroep 
(verschillende leeftijden, sociaal culturele achtergronden, 
niveaus, jongeren – ouderen, autochtonen – allochtonen). 
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biJLage vouchers voor De genomineerDen
Alle genomineerde ideeën voldoen aan de criteria van de 
wedstrijd, en gaan meedoen aan de stemronde. Het zijn goede 
ideeën, maar ze zijn waarschijnlijk onderling nog niet zo goed 
vergelijkbaar voor het publiek, en de aantrekkelijkheid van hun 
presentatie is verschillend. Bovendien zijn de indieners nog niet 
altijd doordrongen van het uiteindelijke doel van de wedstrijd 
(een beter opvoedklimaat of sociale cohesie), of er is een te klein 
draagvlak.

Kortom velerlei redenen om verder te werken aan de kwaliteit 
van de ideeën, en de stimulans daartoe is een kleine geldprijs. 
Handig is een soort strippenkaart of vouchers waarmee men  
zelf steun kan inkopen:  allen een zelfde bedrag (bijvoorbeeld  
€ 200,) als beloning voor het initiatief dat ze toonden en omdat 
hun idee aan de criteria heeft voldaan. Dit bedrag is te gebruiken 
om het idee verder uit te werken tot een project. Kies niet voor 
een te hoog bedrag, de prijs dient als stimulering, als motivatie 
om aan de volgende stemronde mee te doen waarin een hoger 
bedrag te winnen is.

Het werken met vouchers voor de ondersteuning is niet alleen 
voor de burgerinitiatieven een goede zet. Zij kunnen zelf kiezen 
welke ondersteuning ze nodig hebben, en waar ze dat inkopen. 
Ook aan de aanbodkant ontstaat een nieuwe manier van kijken 
naar ontwikkelingen die in de samenleving ontstaan. 

Het werken met vouchers vraagt voorbereiding. Vooraf moet 
duidelijk zijn bij welke ondersteunende instellingen en bedrijven  
vouchers kunnen worden ingewisseld. Een idee is ook om een 
speeddate of beursvloer te organiseren waarbij ondersteunende 
instellingen zich presenteren en winnaars zelf kunnen ‘shoppen’ 
van hun prijzengeld. Voor deze beursvloer kunnen ook burgers 
worden uitgenodigd die winnaars kunnen helpen, bijvoorbeeld 
bij het maken van een filmpje om hun idee te presenteren.   
Ook is er bij enkele Vonken gewerkt met workshops voor de 
genomineerden.

biJLage DoorontWiKKeLing  
genomineerDe initiatieven
Nadat de jury de aangemelde ideeën langs de meetlat van de 
criteria heeft gelegd, en de genomineerden en niet
genomineerden daarvan persoonlijk op de hoogte zijn gesteld, 
gaat de fase van doorontwikkeling van de genomineerde (dus: 
beste) ideeën in. 

Het streefgetal is 10 genomineerde ideeën: bewoners moeten 
iets te kiezen hebben in de stemronde.  In de fase van 
doorontwikkeling kan er onverhoopt nog een idee afvallen. De 

kans hier op is minder, als de initiatiefnemers in de fase van 
aanmelding al zijn gecoacht. Het kan in deze fase bijvoorbeeld 
gaan om het inschatten van de kans op vergunningen, of om 
een kwetsbare initiatiefgroep die niet zelfstandig aan meer leden 
kan komen om verder te kunnen. 

Wij kwamen soms op 8 genomineerden uit en ook dat is nog 
voldoende voor een goede stemronde. 

Met doorontwikkeling bedoelen wij het verhogen van de 
kwaliteit, en daarmee de kans op een prijs, van de genomineerde 
initiatieven. Vaak is er nog geen projectplan of begroting. Hier 
kan hulp bij nodig zijn. Wij gebruikten een format om te zorgen 
dat de initiatieven op een vergelijkbare manier zijn beschreven 
(zie voorbeeld format). 
Om de initiatiefnemers duidelijk te maken wat er van hen 
verwacht wordt is een bijeenkomst een goede optie, waarin dan 
tevens de beursvloer kan plaatsvinden zodat zij ter plekke de 
ondersteuning kunnen regelen (inkopen voor vouchers) die ze 
nodig hebben. 
De doorontwikkeling moet uitmonden in een aantrekkelijke 
presentatie op de website. Dus niet alleen een wat meer 
gestandaardiseerde beschrijving van het initiatief, maar ook 
beeldmateriaal. Bedrijfjes die films, foto’s en/of tshirts voor een 
initiatiefgroep willen maken zijn welkom op de beursvloer.

Tip:  Besteedt een niet te groot, maar ook niet te klein deel van 
het prijzengeld aan de vouchers voor de ondersteuning; de 
‘verliezers’ hebben zo ook enig startkapitaal! 

Voorbeeld format
De teksten uit de format worden gebruikt voor de beschrijving 
van de genomineerde ideeën op de website, ten behoeve van 
de stemronde.  Sommige gemeenten laten in de informatie op 
de website onderdeel 4 en 5 weg, om het kostenaspect niet te 
laten meewegen in het stemgedrag.
 
 Aanvullende  informatie ingediende ideeën van de Vonk van X
1.  Geef een omschrijving van het resultaat van het project 

wanneer het af is? Welk beeld zien we dan?

2.  Hoe ziet de organisatie van het project er uit? Wie is de 
kartrekker en welke partijen worden erbij betrokken? Wie is 
voor welk deel van het project verantwoordelijk? 

3. Wat is de globale planning van de activiteit? Geef een 
overzicht van de te maken stappen in de tijd om te komen tot 
het eindresultaat? 
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4.  Geef een nadere specificering van de te maken kosten voor het project 

5.  Indien uw begroting boven de €…, uitkomt, die u tot nu toe heeft ontvangen. en u wint niet een van de extra geldbedragen, wat 
gaat u dan doen? Gaat u  door met het initiatief en zoekt u andere financiële bronnen (en zo ja hoe) of stopt het initiatief hiermee?  

 

biJLage uitnoDiging beursvLoer  voor beDriJven
Denk bij de lokale ondersteuningsinfrastructuur aan het reguliere welzijnswerk, maar ook aan eigen bedrijfjes van burgers (waaronder 
jongeren).

Voorbeeld tekst brief uitnodiging bedrijven voor de beursvloer:

Geachte vertegenwoordiger, bestuurslid, medewerker,

Zoals u misschien hebt gehoord organiseert de gemeente X in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het 
jongerenwerk en CMO... de Vonk van X. Bewoners van X hebben in deze wedstrijd de kans om hun goede ideeën in het kader van 
opvoeden en opgroeien werkelijkheid te laten worden. Men kan een geldbedrag winnen om dit idee zelf uit te voeren. Het totale 
bedrag dat beschikbaar is voor prijzengeld is, mede met dank aan het VSBfonds, € 20.000,. Meer informatie is te vinden op www.
devonkvanX.nl

Een belangrijk onderdeel van de Vonk van X is de Beursvloer op donderdagavond... van 19:00 uur tot 21:00 uur in het gemeentehuis 
van X. Het doel is dat de 10 door de jury genomineerde initiatiefnemers ondersteuning kunnen inhuren om hun idee verder uit te 
werken. Dit kan om verschillende zaken gaan. Van een wervende (video)presentatie van het idee voor de website, het opstellen van 
een begroting, wervende teksten schrijven tot het benaderen van mensen/ organisaties om mee te werken aan het idee. De 
genomineerden krijgen hiervoor een voucher van € ..,  waarmee zij ondersteuning kunnen inhuren. 
Vraag aan u is of u zich wil presenteren op deze Beursvloer zodat genomineerden ondersteuning bij u in kunnen huren. Uw 
organisatie wordt dan vermeld op de website van de Vonk van X. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met..., beleidsmedewerker jeugd op bovenstaand telefoonnummer of per 
mail:...
Wilt u zichzelf presenteren op de Beursvloer dan kunt u zich, vòòr..., opgeven bij ... 

Kent u mensen in uw omgeving met goede ideeën, wijs ze dan op de website en de mogelijkheden van De Vonk van X. Het zou 
zonde zijn als bewoners deze kans zouden missen! 

De wethouder.

 

biJLage  voorbeeLD persbericht
Stem op uw favoriet voor de Vonk van X!
De digitale stembus van de Vonk van X is geopend! Kijk op www.devonkvanX.nl en breng uw stem uit door te klikken op het idee van 
uw keuze. Vanaf elk IPadres kan één keer gestemd worden op één idee.  De jury van de Vonk van X bepaalt op basis van het aantal 
stemmen welke ideeën een prijs krijgen, en hoe hoog het geldbedrag is dat elk idee kan winnen.  De stembus blijft open tot en  
met dd.  Alle tien ideeën die door de jury zijn genomineerd staan op de homepage van de website. Ze zijn door de indieners opnieuw 
beschreven en er zijn leuke foto’s en filmpjes bij gemaakt.  De moeite waard om te bekijken! De tien genomineerde ideeën waar op 
gestemd kan worden zijn:…
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Door te stemmen geeft u aan welk idee u het liefst uitgevoerd 
wilt zien. Dat kan omdat het een initiatief is dat meehelpt uw 
eigen woon en leefomgeving en dat van de jeugd te 
verbeteren. Maar dat kan ook omdat het een idee is met een 
grote waarde voor alle kinderen, jongeren of volwassenen in uw 
dorp of gemeente. 

De deelnemers kunnen een geldbedrag winnen om hun idee uit 
te voeren.  Maar wat ze nu al gewonnen hebben is waardering! 
Iedereen die een idee inleverde deed dit namelijk niet voor 
zichzelf maar voor de Xse samenleving! Daarom zijn er eigenlijk 
geen verliezers. Sommige ideeën zijn ook zonder geld goed te 
realiseren, of er zijn andere middelen voor te vinden. De 
gemeente X wil de bewoners hier in blijven ondersteunen. 
Daarom worden alle inzenders met hun sympathisanten 
uitgenodigd voor de bekendmaking en uitreiking van de prijzen. 
Dit spannende gebeuren zal plaatsvinden op... 

 

biJLage verDeLing priJzengeLD
Bijlage: verdeling prijzengeld
Een veel gestelde vraag betreft de verdeling van het prijzengeld. 
Er zijn meerdere manieren om dit te doen, mede afhankelijk van 
het beschikbare bedrag en van de ingediende initiatieven.
Er is zoals hierboven beschreven al een zeker bedrag van het 
prijzengeld afgesnoept voor de doorontwikkeling en presentatie 
van de genomineerde ideeën.

Het overblijvende bedrag is bedoeld voor de uiteindelijke 
winnaars, die middels de stemronde bepaald worden. Het 
bedrag dat zij gaan ontvangen wordt voor een deel bepaald 
door hun begroting: wat hebben zij redelijkerwijs nodig om hun 
initiatief te realiseren?

Bij de Vonk heeft het geen zin om van te voren bedragen vast te 
leggen, of te spreken over een eerste, tweede en derde prijs  
met bijbehorende bedragen. Immers een idee van € 500, kan 
beter zijn c.q. meer stemmen krijgen dan een idee van € 5.000,.  
We communiceren daarom op de website van begin af aan 
alleen de hoogte van het totale bedrag aan beschikbaar 
prijzengeld.

In de regel is er € 20.000, beschikbaar: € 10.000, van de 
gemeente waarbij het VSBfonds € 10.000, bijlegt. Als 10 
genomineerden ieder € 250, voor de doorontwikkeling en 
presentatie krijgen zit er daarna nog € 17.500, in de prijzenpot. 
Hier kan een verdeling van eerste (7.500,), tweede (6.000) en 
derde (4.000) prijs uit rollen. Maar dat is theorie. In de praktijk kan 
de winnaar die de minste stemmen krijgt meer geld krijgen  
(= nodig hebben) dan de winnaar met de meeste stemmen. Elke 

uitslag van de stemronde vraagt daarom nog om enig beraad 
van de jury of de projectgroep. Om er goed uit te komen, maar 
ook omdat ze het moeten kunnen uitleggen.

biJLage
Nazorg winnaars en ‘verliezers’
Terugkombijeenkomsten maken standaard onderdeel van het 
project uit. Op deze manier kun je als gemeente zicht houden op 
de uitvoering. Ook kunnen deelnemers van elkaar horen hoe het 
ze vergaat, is er ruimte voor uitwisseling en de mogelijkheid om 
elkaar te ondersteunen. Bovenal laat je als gemeente zo zien de 
deelnemers serieus te nemen en hun inzet te waarderen. 

Ook is het dan mogelijk aandacht te besteden aan degenen die 
niet genomineerd waren maar wel een goed idee hadden. De 
projectgroep kan er voor kiezen om hen nadrukkelijk te blijven 
uitnodigen. Uit de evaluatie van de pilotprojecten is gebleken dat 
veel deelnemers graag door willen met hun idee. Wellicht zijn er 
andere mogelijkheden om ideeën alsnog tot uitvoering te laten 
komen.

Inmiddels is er enige ervaring met deze nazorg. Het blijkt niet 
altijd te lukken om een idee van project tot uitvoering te brengen 
zonder ondersteuning. Soms beseffen initiatiefnemers van te 
voren dat ze bepaalde ondersteuning nodig hebben en zetten 
ze een post daarvoor in hun begroting. Als een gemeente al 
eerder een Vonk heeft ingezet, kunnen nieuwe initiatieven 
gekoppeld worden aan ervaren initiatiefnemers die al in de 
uitvoeringsfase zitten. Maar ook als dat niet zo is kan het idee van 
een ‘maatje’ voor de winnaars tot inspirerende vormen van 
ondersteuning leiden.
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