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1. INLEIDING
Dit is de case for support van Stichting de Buurtcamping. Wij hebben onze ambities voor
2018-2020 uitgewerkt, mede naar aanleiding van een organisatieversterkingstraject dat
wij met ons personeel en bestuur in 2017 hebben uitgevoerd. Inzet: uitgroeien naar een
landelijke feestdag van Buurtcampings!
Deze case is als volgt opgebouwd. In deel 1 komen respectievelijk de missie, het concept van de
Buurtcamping, de huidige organisatie en behaalde mijlpalen aan de orde.
In deel 2 worden de belangrijkste uitkomsten van het organisatieversterkingstraject besproken,
dat we in 2017 hebben uitgevoerd. Centrale vragen daarbij waren: hoe kunnen we onze
organisatie verder bestendigen, wat zijn onze sterkten en zwakten en wat is onze
toekomstdroom?
In deel 3 staan onze doelstellingen voor 2018-2020 centraal, toegespitst op achtereenvolgens
de inhoud (aantal campings etc.), de organisatie en de financiën.
Bijgesloten zijn een uitgebreide begroting en een presentatie met toelichting op het
organisatieversterkingstraject en onze plannen voor 2018 - 2020 .
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2. DE BUURTCAMPING: HET CONCEPT & BEHAALDE MIJLPALEN
2.1 CONCEPT
Op de Buurtcamping is niet alleen iedereen welkom, iedereen is er ook gelijk. Arm en rijk, jong en
oud, alleenstaand en grote gezinnen, autochtoon en allochtoon. Op elke camping lukt het om
deze diverse groepen te werven en met elkaar te verbinden.
Ons concept: één derde van de plekken is gereserveerd voor vrijwilligers, één derde voor
betalende kampeerders en één derde voor minima, de mensen die de meeste behoefte hebben
aan uitbreiding van hun netwerk en het opdoen van zelfvertrouwen. Waarom is het concept
bijzonder? Vooral vanwege de eenvoud. Nergens ontmoet je elkaar makkelijker dan op een
camping. Met die pleerol onder de arm zien we er allemaal even knullig uit. Je groet de buurman
en helpt elkaar een handje. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden,
zelfvertrouwen en thuisgevoel in de buurt, meer samenwerking en vriendschappen.
En dit is geen overbodige luxe anno 2018 zouden we hier meteen aan toe willen voegen. Mensen
verbinden is hard nodig. De kloven in de samenleving tussen verschillende groepen worden
namelijk steeds groter: tussen arm en rijk, tussen hoog en laagopgeleid, tussen Nederlanders en
mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De Buurtcamping zet zich in om deze kloven te
dichten.

2.2 MISSIE & DOELEN
Onze missie is: ‘Iedereen ontmoet elkaar op de buurtcamping’. Stichting de Buurtcamping streeft
naar een fijnere buurt waarin je elkaar kent, groet en helpt.
Onze primaire doel is het bevorderen van de sociale cohesie in wijken en buurten door het helpen
bevorderen van zoveel mogelijk ontmoetingen. Onze secundaire doelen zijn armoedebestrijding
en empowerment oftewel activatie. Daarnaast levert De Buurtcamping een bijdrage aan
eenzaamheidsbestrijding, participatie, de lokale economie en natuurbeleving.

2.3. STICHTING DE BUURTCAMPING
Stichting De Buurtcamping faciliteert en begeleidt lokale teams bij het opzetten en uitvoeren van
hun eigen Buurtcamping en bewaakt het concept. Ook is voor hen een speciale digitale
campinggids opgesteld. In een zogenaamde ‘licentieovereenkomst’ verklaren de stichtingen van
de lokale campings zich te houden aan en te werken volgens speciale richtlijnen en principes.
De Buurtcamping werkt aan de hand van Placemaking, een filosofie en methode die bewoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekt bij de ontwikkeling van de leefomgeving.
Gebruikers van de openbare ruimte worden gezien als experts met waardevolle kennis en
kwaliteiten die kunnen worden ingezet om plekken te verbeteren.
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CONCEPT EN MIJLPALEN
In 2016 zijn alle Buurtcampings zelfstandige entiteiten geworden (stichting of vereniging), die zelf
een eigen begroting en jaarrekening opstellen en verantwoordelijk zijn voor de financiering van
hun eigen camping. Per camping zijn er twee tot vier beheerders: actieve buurtbewoners die vaak
al maanden van tevoren beginnen met de voorbereiding.

2.4 ONTWIKKELING & BEHAALDE MIJLPALEN
We begonnen met 1 camping in 2013. In 2017 werd De Buurtcamping in 13 wijken in 7 steden
door bewoners georganiseerd en kwamen buurtbewoners in contact met mensen die ze normaal
niet zouden ontmoeten.
Een greep uit de dingen waar we trots op zijn:
• Gemiddeld geven kampeerders De Buurtcamping een 8,4
• Gemiddeld leert men 11 nieuwe mensen kennen waarvan 76% na twee maanden nog mensen
ziet die hij/zij heeft ontmoet tijdens De Buurtcamping
• 86% geeft aan mensen te hebben leren kennen die ze normaal niet zo snel zouden ontmoeten
• De Buurtcamping is voor 25% van de kampeerders hun enige vakantie en 22% komt alleen
• 32% van de kampeerders is na deelname aan De Buurtcamping zich actief in gaan zetten voor
de buurt, 12% is dit nog van plan
• Meer dan een kwart van Nederland kent De Buurtcamping terwijl er maar in 2% van de
gemeenten een Buurtcamping is. De Buurtcamping behaalt veel publiciteit, met in 2017 een
mediawaarde van ca. €2.000.000 (Mindtrack, 2017)
• We hebben in vijf jaar bijna €700.000,- aan inkomsten gemobiliseerd en meer dan €1 miljoen
wanneer we ook de fondsen/inkomsten van de lokale campings meerekenen
• We hebben geleidelijk ons eigen inkomstenpercentage kunnen verhogen naar meer dan 40%
aan eigen inkomsten in 2017. Onder andere door sponsoren als Telfort en Dirk van den Broek
aan ons te verbinden en de Buurtcamping als pakket te verkopen aan gemeenten
• In 2016 zijn we geselecteerd door de Duitse Körber Stiftung als international best practice
• In 2016 zijn we genomineerd voor de Omarmprijs voor Armoedebestrijding
• Roderik is genomineerd als ‘Amsterdammer van het Jaar 2016’, Katusha is geselecteerd als
Viva400 vrouw, als een van de 10 Libelle Ster vrouwen en voor de Joke Smit
aanmoedigingsprijs 2017.
Zie bijlage .. voor meer over onze behaalde mijlpalen.
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3. BALANS: UITKOMSTEN VAN HET ORGANISATIEVERSTERKINGSTRAJECT
3.1 ORGANISATIEVERSTERKINGSTRAJECT
In 2017 heeft de Stichting een organisatieversterkingstraject uitgevoerd. Onderzocht is wat de
sterkten en zwakten van de organisatie zijn, inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Daarnaast is
onderzocht hoe de organisatie toekomstbestendiger kan worden en wat de koers voor de
toekomst zou moeten zijn. In dit kader zijn gesprekken gevoerd met externe deskundigen en
organisaties en zijn sessies met de medewerkers en bestuursleden van de stichting gehouden.
Verder is nog onderzoek gedaan onder de beheerders van de lokale campings.
Tijdens dit traject hebben we onze missie scherp gesteld en een aantal fundamentele dingen
onderzocht qua financierings- en organisatiemodellen. Als resultaat van dit traject heeft Stichting
De Buurtcamping een scenario ontwikkeld voor 2018-2020:
• Inhoudelijk (missie, doelen, doelgroepen, werkgebied)
• Organisatorisch (bedrijfsvoering, personeel, marketing & communicatie)
• Financieel (kosten- en financieringsmodel)

3.2 FOCUS EN KWALITEITSBEVORDERING
Een constatering is dat we al veel hebben bereikt in zeer korte tijd! Met de hulp van vele
vrijwilligers, partners, gemeenten, fondsen en sponsors. Hiervoor zijn we dankbaar. We willen met
deze partijen graag verder: we zijn ervan overtuigd dat nu het moment is om door te pakken. Het
is onze diepgevoelde overtuiging en ambitie om het concept verder in Nederland uit te rollen
(waarover meer in 4. De Buurtcamping 2018-2020).
Vanwege het succes en de grote aandacht voor De Buurtcamping, kregen we ook verzoeken die
niet precies bij onze missie en het concept passen, verzoeken dus waarover we goed moesten
nadenken. Dit onderwerp - waarom zijn we op aarde, wat is kenmerkend voor onze missie en
aanpak - hebben we in dit traject uitgebreid besproken.
Er is besloten strikt vast te houden aan het centrale concept: de verdeling van eén derde van de
plekken voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en één derde voor minima.
Onder de laatste twee groepen zijn veel mensen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun
netwerk en het opdoen van zelfvertrouwen. Er kwamen ook vragen van plaatsen als Overveen,
maar daar kon voornoemd concept niet worden gewaarborgd door het ontbreken van minima.
Verder hebben we besloten om blijvend te focussen op de geografische gebieden waar de
maatschappelijke cohesie een belangrijk vraagstuk is. Waar kort gezegd dus een zekere urgentie of
belang is. We willen de middelen daar blijven inzetten waar we het meeste maatschappelijke
rendement voor wijken en buurten kunnen behalen en kiezen er daarom voor om te focussen op
grootste 50 gemeenten van Nederland.
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UITKOMSTEN
Ook is nadrukkelijk ingezoomd op het functioneren van de lokale campings en het aanbod waarin
deze voorzien. We zijn er nog meer dan voorheen van doordrongen van geraakt dat het
stimuleren van activiteiten die ontmoetingen op iedere camping bevorderen van cruciaal belang
is. Wat we hebben geleerd is dat de mate waarin dit gebeurt afhankelijk is van de ervaring,
professionaliteit en aanpak van lokale beheerders. Die is over de hele linie goed, niettemin willen
we ervoor zorgen dat hier verdere impulsen aan worden gegeven vanuit de centrale stichting. We
hebben daarom besloten nadrukkelijker te gaan inzetten op het begeleiden van lokale
beheerders. We willen daarvoor een nieuw begeleidingsonderdeel introduceren, de Buurtcampus.
Ook zal kritischer worden toegezien op de selectie van nieuwe campings. De slagkracht van lokale
campingteams is namelijk vooral een aandachtspunt bij jongere campings.

3.3. CAPACITY BUILDING CENTRALE ORGANISATIE
We hebben onze organisatie gescand en de uitkomsten uitgebreid intern besproken met onze
medewerkers, bestuursleden en lokale teams van beheerders. We zijn tot de conclusie gekomen
dat we in de afgelopen 5 jaar ‘heel veel met relatief weinig’ hebben kunnen doen. Dankzij de
enorme inzet van vele reguliere krachten en honderden vrijwilligers hebben we bijna letterlijk
bergen kunnen verzetten. Dit kunnen we echter niet onbeperkt blijven doen, dan zal de wal het
schip keren. We hebben niet alleen behoefte aan uitbreiding van onze kernformatie, ook is een
verder functiedeling aan de orde. We zullen competenties op een aantal posities moeten
verdiepen. Onderdelen als acquisitie en fondsenwerving, marketing & communicatie,
beheersmatig management & administratie, kantoorfaciliteiten en ICT vragen om investeringen.
Hetzelfde geldt voor onze ondersteuningscapaciteit voor campings in de regio’s. Speciale
vermelding verdient de bevinding om een kraamkamer-concept (All inclusive) te introduceren.
We willen de kwaliteit en toekomstbestendigheid van lokale campings verder bevorderen door
nieuwe campings in het eerste jaar intensief te begeleiden onder onze eigen paraplu om ze
daarna uit te laten stromen als zelfstandige entiteit. Kortom: de bevindingen wijzen erop dat het
zaak is verder te professionaliseren en de slag te maken van project naar sociale onderneming.

3.4. FINANCIËN
In het kader van het organisatieversterkingstraject is ook kritisch gekeken naar de financiën,
waaronder ook het financieringsmodel. Hoewel we in 5 jaar tijd al van 100% financiering van
fondsen naar 60% hebben kunnen toewerken, willen we dit percentage verder omlaag brengen
ten gunste van sponsoring, verkoop van gemeentepakketten, verhuur van materialen en bijdragen
van lokale campings. We zijn tot de conclusie gekomen dat het ophogen van de bijdragen van
onze kampeerders niet tot de mogelijkheden behoort en ons bereik- en daarmee het sociale
concept zal compromitteren. We zullen dus ook op structurele basis middelen van fondsen,
sponsoren en overheden moeten blijven mobiliseren, maar dit willen we doen in een
uitgebalanceerde en voor ons - en financiers - optimale mix. Een ander belangrijk onderwerp is
de kostenontwikkeling van de campings. We hebben de kosten per camping in de loop der jaren
verder omlaag kunnen brengen, met een verdere schaalvergroting en een nieuwe voorziening in
de vorm van de BuurtKaravaan (verhuur van materialen in eigen beheer), verwachten we deze
post verder omlaag te kunnen brengen.
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4. DE BUURTCAMPING 2018-2020
4.1 GROEI MET BEHOUD VAN KWALITEIT
In de periode 2018-2020 nemen we onze belangrijke externe stakeholders graag mee in een
groeimodel. We denken dat de tijd rijp is om een nieuwe slag te maken naar een landelijke uitrol
van ons concept. Op basis van ons organisatieversterkingstraject en gesprekken met vergelijkbare
organisaties enerzijds en (huidige en potentiële) financiers anderzijds, achten we een geleidelijke
uitrol kansrijk. Met de kanttekening dat dit niet alleen van ons zelf maar ook van de
bereidwilligheid van onze partners afhangt, we kunnen alleen samen deze kans ook echt tot
realiteit maken. Wat we vooral nodig hebben zijn investeerders in de slagkracht van onze
organisatie, een noodzakelijke voorwaarde om de gewenste groei en transitie van project naar
sociale onderneming mogelijk te maken.
We willen van 13 campings in 2017 uitgroeien naar:
• 18 campings in 2018
• 29 campings in 2019
• 43 in 2020

4.2. ORGANISATIEMODEL
Het onderscheid tussen de centrale, landelijke Stichting de Buurtcamping enerzijds en
zelfstandige lokale campings anderzijds, blijft gehandhaafd. Wel wordt een kraamkamerconcept
geïntroduceerd, waarbij we nieuwe lokale campings in het eerste jaar onder onze eigen hoede
nemen en na 1 jaar laten uitvliegen. Dit eerste jaar doen we niet alleen de begeleiding, maar ook
de fondsenwerving. Na één jaar kunnen ze goed toegerust uitvliegen en zelfstandig doorgaan. Dit
model hebben we geïnspireerd op dat van de organisatie HIP, die op deze wijze ook is gegroeid
met behoud van de noodzakelijke kwaliteit.

4..3. ORGANISATIECAPACITEIT & INRICHTING
De organisatiecapaciteit zal in 2018-2020 noodzakelijkerwijs worden uitgebreid. En op bepaalde
competenties worden verdiept. We voorzien in de kernformatie een groei van 4 fte in 2018 naar
8 in 2020 (zie bijlage), bestaande uit de volgende functies: algemeen en operationeel directeur,
medewerker fondsen- en sponsorwerving, medewerkers marketing & communicatie, community
manager, regiobeheerders, coördinator coaching & productie, medewerker financiën en last but
not least: stagiairs.
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2018 - 2020

4.5 NIET FINANCIËLE VRAGEN
Op basis van de kennis en ervaring die we de afgelopen 5 jaar hebben opgedaan en de
gesprekken met het team, beheerders, andere organisaties en externe adviseurs hebben we zo
concreet mogelijk de toekomstplannen en bijbehorende begroting voor de komende jaren
opgesteld. Wij denken dat we zo als maatschappelijke initiatief sterker, duurzamer en effectiever
kunnen worden en nog meer maatschappelijk effect gaan realiseren.
Uiteraard zullen er de komende jaren alsnog vele nieuwe uitdagingen en vragen op ons afkomen
waar we antwoorden op zullen moeten gaan vinden. Daar zijn we ons zeer van bewust. Om te
inventariseren welke vragen we als organisatie de komende jaren voor komen te staan en wat we
naast financiering aan niet financiële steun nodig hebben, hebben we onze toekomstige vragen
zo concreet mogelijk beschreven. Hierbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van het
onderzoeksrapport ‘Van capacity building naar funding plus’ van Deny de Jong en Suzanne Kooij.
Op de volgende pagina’s hebben we onze vragen, eerste ideeën bij de mogelijke antwoorden en
wat we nodig denken te hebben om ze daadwerkelijk te kunnen beantwoorden geformuleerd en
geprioriteerd. Dit was een erg leerzame en nuttige exercitie dus we willen VSBfonds graag
bedanken voor deze aanvullende opdracht.
De komende weken/maanden gaan we deze vragen en antwoorden omzetten tot concrete acties
en kosten zodat we ook de bijbehorende financieringsbehoefte in kaart kunnen brengen.

Happy Camping!
!10

Fotografie Tom Baas

BIJLAGEN

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 NIET FINANCIËLE VRAGEN
Inhoudelijk
Prioriteit Vragen

Toelichting

Wat hebben we hiervoor
nodig?

1

Hoe kunnen we nog
uitgebreider onderzoek
doen naar onze social
impact?

We doen al jaren uitgebreid
• Advies over het meten
onderzoek naar onze social impact van social impact.
door tijdens en twee maanden na • Samenwerking met
De Buurtcampings onderzoek te
een organisatie als
doen naar de effecten. De
Avance.
komende jaren zouden we graag
ook de impact op de nog langere
termijn willen meten.

2

Hoe kunnen we met
De Buurtcamping nog
meer duurzame
ontmoetingen
genereren?

Dit is ons belangrijkste doel. Er
• Onderzoek naar,
ontstaan nu al per kampeerder
ontwikkeling van en
11-13 nieuwe ontmoetingen tijdens experimenten met
de camping maar we willen
mogelijke interventies
onderzoeken hoe we dat aantal
voor, tijdens en na de
nog verder kunnen verhogen. Hier
campings.
zijn we natuurlijk altijd mee bezig • Wetenschappelijk
maar een echte verdiepingslag
onderzoek naar
inclusief de ontwikkeling van
succesfactoren voor
nieuwe en extra interventies voor,
nieuwe ontmoetingen.
tijdens en na de campings gaan
• Voorbeeldcases van
we maken als de nieuwe
soortgelijke
organisatie stevig staat en draait.
initiatieven.

2

Hoe kunnen we onze
doelstellingen
realiseren en belangen
verdedigen door ook
de politiek hierbij te
betrekken of te
lobbyen?

We investeren nu veel tijd en
• Advies van ervaren
energie op gemeentelijk niveau.
mensen.
We willen verkennen wat de
• Toegang tot
mogelijkheden zijn om ook op
netwerken.
landelijk niveau in de politiek of bij
de minsiteries invloed uit te
oefenen.

3

Hoe kunnen we onze
kennis, ervaring en
netwerk van actieve
buurt-bewoners en
organisaties inzetten
zodat we ook buiten
Buurtcampings ontmoetingen kunnen
creëren?

Op termijn willen we spinoffs
• Tijd, ruimte en geld
ontwikkelen die ook
voor experimenten en
ontmoetingen genereren, kijken of nieuwe initiatieven.
we een landelijke vereniging
• Juridisch advies over
kunnen worden waar men als
mogelijke
buurtbewoner lid van kan worden
rechtsvormen.
en ons nog meer in gaan inzetten • Samenwerkingen met
op kennisdeling door bijvoorbeeld
andere organisaties.
De Buurtampus uit te breiden.
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BIJLAGEN
Organisatie
Prioriteit Vragen

Toelichting

Wat hebben we
hiervoor nodig?

1

De groei heeft uiteraard ook
gevolgen voor onze
organisatie. Hoe organiseren
en managen we deze groei?
Hoe zorgen we ook in de
toekomst voor rust, structuur
en goed management? Wat
voor functies en mensen zijn
er nodig? Hoe houden we
creativiteit en pionieren vast?
Wat voor trainingen,
opleidingen en cursussen
hebben directie en
medewerkers nodig? Wat is er
met een groeiende
organisatie nodig aan
personeelsvertegenwoordigin
g en arbeidsvoorwaarden?

We zijn al aan het veranderen
van een flexibele
projectorganisatie naar een
sociale onderneming en gaan
dit de komende jaren
doorzetten. Hierbij willen we
stevig investeren in het
vasthouden en begeleiden van
onze mensen, het vinden van
de beste nieuwe mensen en
het bouwen aan een
fantastisch team waarin passie,
zelfsturing en eigen
verantwoordelijkheid centraal
staan.

• Ontwikkeling van
personeelsbeleid
• Extern HR-advies
• Teambuilding,
• Op termijn
eventueel een HRfunctionaris

1

Hoe ziet het ideale profiel van
de directie eruit op de lange
termijn bij de beoogde groei
en transformatie van
projectorganisatie naar sociale
onderneming? En welke
personen passen hierbij?

Roderik en Katusha blijven
betrokken en actief bij De
Buurtcamping. We willen wel
onderzoeken wat voor directie
en leiding de komende jaren
het meeste nodig is. Wij
denken dat we in een fase
komen waar er ook behoefte is
aan meer bedrijfsmatig
management die de organisatie
structureert, beheert en laat
groeien.

• Businesscoach
• Directieprofiel
• Gesprekken met
soortgelijke
organisaties
• Begeleiding bij de
werving en selectie

1

Wat voor faciliteiten (kantoor, Met het groeiende aantal
• Extern advies
database, ICT etc.) hebben we medewerkers en campings
• Gesprekken met
nodig?
hebben we andere
soortgelijke
voorzieningen nodig. Dit jaar
organisaties
starten we met de
• Op termijn
implementatie van een CRMeventueel een
systeem. In de toekomst zullen
CRM/ICTwe moeten investeren in onze
medewerker
werkruimte, ICT-voorzieningen,
boekhoudsysteem etc.
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BIJLAGEN
Organisatie
Prioriteit Vragen

Toelichting

1

Met de groei van het aantal
campings groeit ook het
aantal campingbeheerders,
onze belangrijkste
doelgroep. Hoe houden we
oog voor wat er bij hen
leeft? Hoe bewaken we het
lokaal eigenaarschap? Hoe
gaan we hen zo goed
mogelijk begeleiden en
beoordelen?

We doen al jaarlijks onderzoek
• Continue
onder de beheerders en
monitoring
investeren met de CampingGids • Meer communityen BuurtCampus in hun
managers
begeleiding. Met de groei van het
aantal campings en beheerders
willen we er voor waken dat we
dichtbij ze blijven staan, er lokaal
eigenaarschap blijft bestaan en
de campings echt voor en door
de buurt blijven.

1

Governance. Het werken
met gemengde
financiering, risicobeheer,
toezicht en verantwoording
zal met onze groei
zwaarder gaan wegen. Wat
voor organisatie,
bestuursvorm en profielen
van bestuurders passen het
beste bij onze groei? Hoe
waarborgen we goed
bestuur en toezicht? Hoe
organiseren we de werving
en selectie van toekomstige
goede en ondersteunende
bestuursleden?

We onderzoeken of we dit jaar
over gaan van een bestuursmodel
naar een Raad van Toezichtmodel
met een directeur bestuurder. Op
de langere termijn willen we
onderzoeken of we een stichting
moeten blijven of bijvoorbeeld
beter kunnen overstappen naar
nieuwe vormen zoals een flex BV.
Daarnaast starten we met de
implementatie van een
governance model waarbij we (nu
nog) die voor de cultuursector als
voorbeeld nemen.

• Businesscoach
• Juridisch advies.
• Advies op het
gebied van
governance
• Gesprekken met
soortgelijke
organisaties

2

Hoe gaan we de taken en
verantwoordelijkheden op
landelijk, stedelijk en
buurtniveau organiseren?

We kijken continue wat de
optimale taakverdeling is tussen
landelijk, stedelijk en buurt
waarbij we er van uit gaan dat
met de groei van het aantal
campings de stedelijke functie
belangrijker zal worden.
Daarnaast zullen we voor een
optimale begeleiding in de
toekomst Nederland
waarschijnlijk in regio's gaan
verdelen (Noord, Midden, Zuid).

• Businesscoach
• Gesprekken met
soortgelijke
organisaties
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Wat hebben we
hiervoor nodig?

BIJLAGEN
Organisatie
Prioriteit Vragen

Toelichting

2

Hoe groeien we als
netwerkorganisatie en hoe
kunnen we duurzame
relaties met de
buitenwereld opbouwen?
Hoe bouwen we een
invloedrijk netwerk op? Hoe
krijgen we toegang tot
relevante nieuwe
netwerken?

Momenteel werken we al samen • Netwerk(ers)
met verschillende landelijke
• Contacten met
organisaties maar denken dat
relevante personen
hier nog meer in mogelijk is.
en organisaties
Daarnaast willen we onze
• Aansluitingen met
contacten in het bedrijfsleven en branche, belangen
politiek uitbreiden.
en
koepelorganisaties

3

Wij zijn niet de enige
maatschappelijke
organisatie die
ontmoetingen wil creeren.
Wat voor mogelijkheden
zijn er voor
samenwerkingen met
soortgelijke organisaties?

We willen onderzoeken of het
interessant is om een
koepelorganisatie op te richten
voor maatschappelijke
organisaties met soortgelijke
doelstellingen of zelfs samen te
gaan met organisaties als
BankjesCollectief, Resto van
Harte, Burendag etc.
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Wat hebben we
hiervoor nodig?

Businesscoach,
onafhankelijk
onderzoek en advies.

BIJLAGEN
Financieel
Prioriteit Vragen

Toelichting

1

Afgelopen jaren hebben we
al een behoorlijke stap
gezet naar minder
financiele afhankelijkheid.
Ons financierings- en
verdienmodel zullen we
continu monitoren en
bijstellen waar nodig. Dit
jaar zal duidelijker worden
in hoeverre de verschillende
franchise- en
gemeentepakketten die we
ontwikkeld hebben,
afgenomen en gefinancierd
worden. En wat worden de
uitkomsten van de pilot die
we met de Karavaan doen?

Hoe worden we een sociale
• Businesscoach
onderneming die meer op eigen • Financiële ruimte
benen komt te staan? Al doende
om te
leren we wat werkt en wat niet
experimenteren
werkt. We willen ruimte en tijd
• Advies en
creeren om te blijven
begeleiding bij
onderzoeken, experimenteren
ontwikkeling
en bijstellen zodat we op de
nieuwe businesslange termijn met het optimale
en
model gaan werken.
verdienmodellen,
• Kritische
monitoring van
financiën

1

Weerstands- en
investeringsvermogen. Hoe
kunnen we reserves
aanleggen zodat we minder
kwetsbaar worden?

WIj denken er nu aan om toe te • Toestemming van
werken naar een reserve van
fondsen om te
20% van onze begroting.
sparen en een
Hiermee creeren we zekerheid
buffer aan te
en ruimte om te experimenteren. leggen
• Expertise m.b.t.
treasury

2

Wat voor mogelijkheden
zijn er voor financiering bij
provincies, ministeries en
Europese gelden?

Tot nu toe zijn we ondersteund
door fondsen, gemeenten en
sponsors. Wij willen onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn bij regionale en landelijke
overheden en Europa.

• Netwerk
• Extern advies.

3

Welke mogelijkheden voor
inkomsten zijn er nog op
het gebied van bijvoorbeeld
social impact bonds,
donateurs, merchandise en
lidmaatschappen?

We willen de komende jaren de
verschillende mogelijkheden
voor financiering blijven
verkennen en ontwikkelen.

• Businesscoach
• Financiële ruimte
om te
experimenteren
• Advies en
begeleiding bij
ontwikkeling
nieuwe businessen
verdienmodellen
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