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PITCHEN VOOR IMPACT IN JE WIJK
voor BewonersBedrijven
Zijn jullie een bewonersinitiatief met plannen om te gaan ondernemen?
LSA en KNHM Participaties BV kunnen je een stap verder helpen met advies en startkapitaal.

Pitch
mee op
donderdag
12 november
Op donderdag 12 november krijgen vijf bewonersinitiatieven de kans zichzelf en hun plan
te presenteren en jij kunt daarbij aanwezig zijn. Als jullie pitch laat zien dat het plan voldoende
maatschappelijk en financieel perspectief biedt en jullie van en voor de wijk zijn, gaan we met jullie
een mogelijke financiering verder onderzoeken. BewonersBedrijven die je voorgingen zijn bijvoorbeeld
Kruiskamp Onderneemt! en BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen.

Kruiskamp Onderneemt!
Kruiskamp Onderneemt! vormde een leegstaand schoolgebouw,
“De Witte Vlinder”, om tot een plaats waar bewoners en ondernemers van de wijk Kruiskamp in Amersfoort elkaar kunnen ontmoeten, helpen en stimuleren. Een echte sociale onderneming,
met gelijkwaardigheid als uitgangspunt: ieder kan bijdragen
vanuit zijn eigen kwaliteiten. Geld wordt onder meer verdiend
door verhuur aan ondernemers. Deze ondernemers betalen
daarnaast in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit moet ook andere
burgers stimuleren om te participeren. Op die manier creëert
Kruiskamp Onderneemt! naast een ontmoetingsplek ook een
Time Banking systeem ten behoeve van de wijk.

Landerij de Park
Landerij de Park is een bewonersinitiatief uit Elst, gelegen tussen Arnhem en
Nijmegen. Een aantal bewoners wilde
graag een natuurontmoetingscentrum
realiseren om zo de afnemende aandacht van gemeenten voor natuur en
milieu-educatie te compenseren.
Landerij de Park is een schitterend
centrum geworden dat plek biedt aan
een diversiteit aan verenigingen, een
hoveniersopleiding, een natuur-BSO,
een horeca gerund door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en
natuurlijk een natuureducatieruimte.
Op de eerste activiteitendag kwamen al
bijna 2000 mensen kijken.

Wat
moet
je doen?
BewonersBedrijf
Heechterp-Schieringen
In Leeuwarden wil BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen (BBHS) de wijk verbeteren
zodat bewoners niet meer wegtrekken. Het
oplossen van armoede in de wijk is een
belangrijk uitganspunt voor BBHS. En daar
betrekken zij de bewoners uit de wijk actief
bij, bijvoorbeeld met schoonmaken en afvalpreventie. De gemeente heeft in 2015 de
groenbudgetten overgedragen aan het BewonersBedrijf, die met vrijwilligers aan de slag
gaat. In deze armste wijk van Nederland probeert BBHS de armoedestress te verminderen
door vrijwilligersvergoedingen te betalen. Met
de winst uit verschillende projecten betaalt
BBHS opleidingen voor de vrijwilligers.

Er zijn een aantal criteria voor deelname. Die
vind je op de achterzijde van dit blad. Als je
aan de criteria voldoet, kun je een samenvatting van je plan sturen. Je hebt hiervoor de tijd
tot en met 13 september. Wat er in de samenvatting moet staan vind je ook op de achterzijde van dit blad.
Uit alle inzendingen selecteren KNHM Participaties BV en LSA voor 21 september tien plannen.
De geselecteerde bewonersinitiatieven vragen
we de samenvatting uit te breiden tot een
concept ondernemingsplan. Om je op weg te
helpen bieden we in deze periode een workshop ‘Bedrijfsplan schrijven’ aan. Ook stellen
we een aantal ervaren coaches beschikbaar om
je feedback te geven. Op 26 oktober moet het
plan ingeleverd zijn.
Op basis daarvan selecteren we vijf bewonersinitiatieven voor de pitch op donderdag 12
november.
De vijf bewonersinitiatieven maken we op
maandag 2 november bekend.
Aanmelden kan bij Marieke Boeije;
marieke.boeije@lsabewoners.nl

Vragen?
Als je na het lezen van dit blad (vergeet de achterkant niet!) nog vragen hebt over het proces,
dan kun je een e-mail sturen naar of bellen met:

Marieke Boeije, LSA
Email:
marieke.boeije@lsabewoners.nl
Telefoon: 06-15907507

Erik Arkesteijn, KNHM Participaties BV
Email:
erik.arkesteijn@knhm.nl
Telefoon: 06-27062221

Criteria
voor deelname
•

Jullie zijn een bewonersgroep en willen door middel
van een onderneming jullie wijk verbeteren op fysiek,
sociaal en/of economisch vlak.

Wie
zijn wij?
KNHM

•

Bewoners staan bij jullie aan het roer en jullie snappen
het principe ‘van en voor bewoners’.

•

Je hebt geen project-idee maar een idee voor een onderneming. Dat betekent dat je streeft naar continuïteit.

•

Jullie BewonersBedrijf is erop gericht binnen een paar
jaar financieel zelfstandig te zijn zodat jullie losser van
subsidies komen te staan.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (www.knhm.nl)
is een vereniging die burgers en sociaal ondernemers begeleidt bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Dit
doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk. Via KNHM Participaties BV investeren we
daarnaast in sociaal ondernemers met een ‘impact first’ idee.
KNHM is een netwerk van circa 180 professionals. Zij hebben
hun sporen verdiend in het openbaar bestuur, als adviseur
of ondernemer. Onze professionals begeleiden op vrijwillige
basis burgerinitiatieven en sociaal ondernemers.

•

Winst vloeit terug in de wijk en gaat nooit naar een
privaat persoon.

LSA

Wat staat er in de samenvatting
(maximaal 2 pagina’s)

•

Met welk doel vragen jullie ons om financiering?

•

Welke producten of diensten willen jullie gaan aanbieden?

•

Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde
voor de wijk?

•

Wat is het verdienmodel?

•

Wie zijn de initiatiefnemers?

•

Wat heb je nodig aan financiering en wat ga je met
het geld doen?

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
(www.lsabewoners.nl) is een onafhankelijke landelijke vereniging van bewonersgroepen die samenwerken om hun buurt
sterker en leefbaarder te maken. Als vereniging zijn we actief
met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en
vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en
ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen
nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van
wijk of buurt.
Het project BewonersBedrijven (www.bewonersbedrijven.nl)
is een experiment van het LSA dat startte in 2012. Het LSA
begeleidt bewoners bij het opzetten van een BewonersBedrijf, zowel financieel als met kennis. Het LSA heeft hiervoor
geld ontvangen van de Nationale Postcode Loterij en het
Fonds Werken aan Wonen.

