


Burgers pakken zelf de regie terug

Als voorzitter van KNHM kijk ik met voldoening terug op het afgelopen jaar. Ook in 2017  

heeft KNHM zich met enorm veel energie ingezet voor een fenomeen dat niet meer uit de 

samenleving is weg te denken: burgers die zelf de regie terugpakken over hun leefomgeving 

en in hun buurt mooie projecten realiseren. Zoals het Sportplein in de Emmense wijk Emmerhout. 

Bewoners hebben hier een centrale plek gecreëerd waar alle wijkgenoten samen kunnen sporten. 

Dat heeft niet alleen een positief effect op hun gezondheid, maar versterkt de saamhorigheid en   

de onderlinge contacten in de wijk. 

Met onze adviezen en procesbegeleiding geven we burgers soms net dat ene duwtje in de rug.  

Maar tegenwoordig proberen we ook om mensen instrumenten in handen te geven waarmee ze  

hun eigen initiatieven ‘toekomstbestendiger’ kunnen maken. Het is prachtig als burgers zelf een 

park onderhouden of een zorgcoöperatie op poten zetten, maar het is zonde als een  initiatief drie 

jaar later stilvalt omdat de organisatie toch niet helemaal klopte. Daarom organiseren we steeds 

vaker ondersteunende workshops. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën en fondsenwerving,   

het schrijven van een businessplan of de inzet van social media. 

Natuurlijk valt of staat de kwaliteit van onze begeleiding bij  deskundige en enthousiaste KNHM 

adviseurs. Gelukkig slagen we er steeds weer in om nieuwe adviseurs binnen te halen, die zich op 

vrijwillige basis inzetten. De missie van KNHM – burgers helpen om mooie ideeën daadwerkelijk   

te realiseren – spreekt echt jong en oud aan. Bovendien maken onze adviseurs deel uit van een 

 landelijk dekkend netwerk, waarin we een beroep kunnen doen op de  deskundigheid van andere 

organisaties. Zoals onze partners Arcadis en VSBfonds. Mede dankzij 

dit netwerk kunnen we burgers gericht helpen om het verschil te maken 

met een goed idee. Dat is een uitdaging waaraan ik heel graag een 

bijdrage lever. 

voorzitter Koninklijke Nederlandsche  Heidemaatschappij























onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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onze programma’s

KNHM Advies advies op maat 
aan burgerinitiatieven

‘Zelf de leefomgeving en leefbaarheid verbeteren’. Dat is wat 
burgerinitiatieven drijft. KNHM gelooft in zelfregie en zit daarom als 
adviseur aan de keuken-, tuin- of koffietafel. 
Een centraal sportplein voor de wijk. Het restaureren en verbouwen 
van een oude kerk tot dorpshuis of een supermarkt waar je buurt-
genoten kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
Jaarlijks is KNHM Advies bij zo’n 120 burgerinitiatieven betrokken, 
kleine en grote initiatieven. We denken mee over procedures en 
regelgeving, adviseren initiatiefnemers over het bijeenbrengen van 
subsidies en sponsorgelden of kijken kritisch over hun schouders mee 
of een plan echt uitvoerbaar is. Hoe maak je jouw idee concreet? 
Hoe krijg je de financiering rond? Hoe organiseer je een project 
zodat het over vijf jaar nog steeds bestaat? KNHM denkt met je 
mee: onze 200 adviseurs staan klaar. Dankzij hun ondersteuning 
zetten initiatiefnemers hun plannen sneller in werkelijkheid om en 
zijn ze eerder een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente, 
subsidie gevers en andere partners. 

Ankie Feldbrugge, 
adviseur KNHM Advies
“Het leuke is dat je als vrijwilliger bij KNHM 
mensen kunt helpen bij het verwezenlijken van 
hun dromen. Dromen die te maken hebben met 
een betere leefomgeving, die de samenleving 
helpen om een beetje mooier te worden. 
Dromen die mensen niet in hun eentje ombouwen tot werkelijkheid, 
maar samen met ánderen. Ik vind het belangrijk ze te laten zien dat 
ik achter ze sta. Ook in moeilijke momenten help ik ze hun eigen 
kracht naar boven te halen: je wilt het en je kúnt het!” 

Workshops
Het ‘empoweren’ van de initiatiefnemers gebeurt 
primair door adviseren en begeleiden van projec-
ten. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het 
organiseren van 20 kennisworkshops. We bieden 
daarbij niet alleen kennis maar ook een netwerk 
aan. De workshops zijn toegankelijk voor alle initiatiefnemers die we begeleiden. Kijk voor het 

actuele aanbod van workshops op www.knhm.nl. 

Bedenk een initiatief dat ten goede komt aan je straat, buurt of wijk 
en zorg ervoor dat je je idee binnen een jaar tijd verwezenlijkt. Die 
uitdaging staat centraal in Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheids-
wedstrijd van KNHM. Jaarlijks doen er zo’n 125 bewonersgroepen mee. 
Een gezamenlijke opknapbeurt voor het dorpshuis. Een stadstuin 
en een speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen met een 
beperking: het wemelt in Nederland van de goede ideeën. In Kern 
met Pit stimuleren we groepen bewoners om daadwerkelijk met  
hun leefomgeving aan de slag te gaan. De wedstrijd, die KNHM 
sinds 1978 organiseert, daagt bewoners uit om hun idee binnen een 
jaar te realiseren. Gedurende dat jaar krijgen de bewonersgroepen 
advies van KNHM-adviseurs en kunnen ze deelnemen aan diverse 
kennisworkshops en bijeenkomsten om hun initiatief een boost te 
geven. Verwezenlijken de initiatiefnemers hun plan? Dan belonen 
we hen met de onderscheiding ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 
1000 euro. Daarnaast wint het beste project in elke provincie een 
trofee. Tenslotte kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de 
nationale Gouden Pit: een eretitel en een flinke steun in de rug in  
de vorm van 3000 euro voor het project. 

www.kernmetpit.nl 

Kern met Pit leefbaarheidswedstrijd 
voor burgerinitiatieven

Marjolein Hillige, 
adviseur Kern met Pit
“Verbindingen maken is prachtig. KNHM is 
gericht op samenwerking en het verbinden van 
mensen aan elkaar en hun omgeving. Dat is een 
geweldige kwaliteit. Door de ondersteuning die 
KNHM biedt in kennis en netwerk voelen de 
initiatiefnemers zich gesteund en gestimuleerd. 
Daarbij is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen projecten 
onderling zeer inspirerend en leerzaam. Dat draagt enorm bij aan het 
succes en het plezier van een initiatief.”

Artcadia techniek- 
en kunstwedstrijd 
voor jongeren

‘Artcadia, Imagine your future’. De stad Artcadia, het jaar 2080. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan 
we om met gebouwen, de ruimte, het water en ons milieu? 
Tijdens de landelijke techniek- en kunstwedstrijd die KNHM samen 
met Arcadis en Canon organiseert, buigen leerlingen van de tweede 
klas havo/vwo zich over het leven in het jaar 2080 in de fictieve 
toekomststad Artcadia. De deelnemers bedenken nieuwe, creatieve 
oplossingen voor actuele, mondiale problemen. Hiermee laten we 
jongeren zien hoe je techniek kunt inzetten om wereld omvattende 
problemen op te lossen. Voor KNHM is Artcadia boven dien een 
manier om mensen op een jonge leeftijd te interesseren voor hun 
leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Artcadia een aantal baan-
brekende ideeën opgeleverd. De bedenkers van het winnende 
project maken een onvergetelijke reis naar een Europees project 
waar Arcadis bij betrokken is.

www.artcadia.nl

ARTCADIA

Reinier Koster, adviseur Artcadia 
“Het is best een uitdaging om jongeren enthou-
siast te maken voor technische onderwerpen 
als milieu en mobiliteit. Daarom was ik, bij de 
beoordeling van de ideeën voor Artcadia en 
tijdens mijn schoolbezoeken, ook blij verrast 
met het enthousiasme en de creativiteit van de 
scholieren. Mooi dus om me hiervoor in te zetten, om nog meer 
scholieren enthousiast te maken voor het werk dat we bij Arcadis 
doen, terwijl ze zelf creatief bezig zijn met relevante onderwerpen 
van nu en van de toekomst.”

200 adviseurs
zetten zich vrijwillig in om burgerinitiatieven 

en sociaal ondernemers een stap verder te helpen. 

Zij worden omringd door een netwerk van adviseurs 

van  Arcadis die hun specifieke kennis inzetten in 

burgerinitiatieven.

Samenwerking met Arcadis

Om sociale initiatieven op het gebied van leefbaarheid nog beter 
te kunnen begeleiden, werken KNHM en Arcadis nauw samen. 
Met het Arcadis-KNHM MVO Programma geeft Arcadis invulling 
aan haar maatschappelijke betrokkenheid en krijgt KNHM de 
mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van Arcadis- 
medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Dankzij het 
programma kan KNHM burgerinitiatieven en sociaal ondernemers 
veel effectiever ondersteunen en krijgen burgers de beschikking 
over kennis op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke 
ordening of businessplannen. En door aan burgerinitiatieven mee 
te werken, dragen Arcadis-medewerkers een steentje bij aan de 
maatschappij, kunnen ze hun kennis vanuit een geheel andere 
invalshoek inzetten en vergroten ze hun eigen netwerk. Inmiddels 
zijn bij de helft van alle initiatieven die KNHM begeleidt medewerkers 
van Arcadis betrokken. Hun ondersteuning is vaak gericht op de 
technische en procedurele aspecten van een project. Van het maken 
van een bouwtekening of bestek tot het aanvragen van vergunnin-
gen. En van het berekenen van bouwkundige constructies tot het 
maken van een landschapsontwerp. 

Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen 

en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in 

hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door 

bevlogen professionals worden hun ideeën en plannen 

sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, 

 gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk 

van professionals helpen wij actieve burgers bij het 

 verbeteren van hun leefomgeving. Dit doen wij via 

onze 4 programma’s.

Word vrijwilliger
Wil jij ook burgers helpen bij het verbeteren van 
hun leefomgeving? Word dan vrijwilliger bij KNHM!

Vind jij het een uitdaging om actieve burgers te begeleiden bij 
hun plannen voor de verbetering van hun leefomgeving? Heb jij 
een breed netwerk? En wil jij je inzetten door je kennis, netwerk 
en tijd te delen met maatschappelijke projecten? Dan komen we 
graag met jou in contact! Als vrijwilliger bij KNHM help je lokale 
initiatieven nét dat ene stapje verder. Kijk voor meer informatie 
op www.knhm.nl en meld je aan! 

Dorpswinkel Sauwerd
Shoppen voor de leefbaarheid 

Een winkel voor en door het dorp, die gerund wordt door vrijwilli-
gers. Dat is het resultaat van een burgerinitiatief om de dorpswinkel 
van Sauwerd te behouden. In 2016 viel het doek voor de enige over-
bleven winkel in het Groningse dorp. De uitbater van de mini-super 
zag geen mogelijkheden meer de exploitatie voort te zetten, maar 
de vereniging Dorpsbelangen besloot om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren om de winkel voor het dorp te behouden. 
Een jaar later opende de dorpswinkel Sauwerd haar deuren: een 
winkelvoorziening die nadrukkelijk meer is dan een supermarkt. 
“In de dorpswinkel kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, 
waarvoor je anders algauw 10 kilometer moet rijden”, zegt Egbert 
Piek, namens KNHM Participaties bij het initiatief betrokken. 
“Bovendien fungeert de winkel als een ontmoetingspunt waar jong 
en oud elkaar treffen. De koffietafel zit altijd goed vol. Het is echt 
een voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.”
KNHM dacht al in een vroeg stadium mee over de haalbaarheid van 
het project en het aanscherpen van een businessplan. Bovendien 
ondersteunde KNHM Participaties de initiatiefnemers met een lening: 
achteraf gezien een belangrijke mijlpaal. Initiatiefnemer Han Limburg: 
“De lening van KNHM Participaties heeft weer deuren geopend naar 
andere fondsen. Op het moment dat je als initiatief aan de eisen 
van KNHM voldoet, zijn fondsen als VSBfonds of Stichting Doen 
veel eerder geneigd om ook met een donatie over de brug te komen. 
Dat heeft ons een enorme duw in de rug gegeven.”

Het Belevenissenbos
Natuurlijk spelen in Flevoland

Het Belevenissenbos geldt als het grootste, avontuurlijkste en 
meest leerzame speelbos van Nederland. In het bos, dat maar liefst 
40 hectare ‘natuurlijk spelen’ omvat, kunnen bezoekers zich uitleven 
op belevenissen zoals een martergang, tokkelbanen en een water-
labyrint. Stichting Het Belevenissenbos Lelystad is sinds de opening 
van het bos verantwoordelijk voor onderhoud en beheer, maar eige-
naar Staatsbosbeheer (SBB) gaf onlangs aan dat het de afspraken 
met de stichting wil herzien. “Tot dusver was Staatsbosbeheer aan-
sprakelijk voor alles wat er in het bos gebeurde,” zegt André Rijsdorp 
van Stichting Het Belevenissenbos. “In de nieuwe overeenkomst wil 
ze die aansprakelijkheid bij ons neerleggen. Dat betekent niet alleen 
dat we veel nieuwe afspraken moeten maken, maar dat we ook op 
zoek moeten naar een verzekeraar die onze aansprakelijkheid wil 
dekken. Dat is best een hele lastige opgave.”
In de contacten tussen SBB en de stichting speelt KNHM de rol van 
 onafhankelijke derde partij. KNHM probeert de belangen van beide 
partijen op één lijn te krijgen, maar helpt ook bij het in beeld brengen 
van de financiële en organisatorische consequenties. 
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en de stichting een aantal 
 gesprekken gevoerd over mogelijke aanpassingen in de beheers-
overeenkomst. Hoewel er nog geen nieuwe overeenkomst ligt, is 
André Rijsdorp ‘voorzichtig optimistisch’. “Aanvankelijk liepen onze 
opvattingen nogal uiteen. Maar mede dankzij de inbreng van KNHM 
hebben we wat meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Daar komt 
bij dat KNHM onze stichting een kritische spiegel heeft voorgehou-
den. We realiseren ons dat we de komende tijd aan de slag moeten 
om onze organisatie te versterken. Dat is een waardevol inzicht.”

Museum Collectie Brands
Less is better

De collectie Brands is een begrip in Zuidoost Drenthe. De collectie, 
bijeengebracht door de Drentse amateurverzamelaar Jan Brands, 
brengt de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën 
tot leven. Helaas lopen de bezoekersaantallen sinds 2016 terug. 
Het afgelopen jaar hield het museum haar beleid en de organisatie 
daarom opnieuw tegen het licht. Ook KNHM dacht mee. De advi-
seurs interviewden een aantal medewerkers en bestuursleden en 
vertaalden hun ideeën in een ‘profiel’ waarmee het museum aan 
de slag kan. “Sinds de start van het museum hebben we vooral 
 benadrukt hoe groot onze collectie is”, zegt Hank Peters, voorzitter 
van het museum. “Maar de verwondering daarover is bij de meeste 
bezoekers weggeëbd. De komende maanden gaan we ons daarom 
sterker concentreren op de twaalf thema’s waar Jan Brandts zijn 
verzameling omheen heeft gebouwd. De nadruk komt veel meer 
te liggen op beleving van het erfgoed. We gaan echt uit van het 
motto less is better.”
Ook de organisatie van het museum wordt in een aantal opzichten 
aangepast. Museum Collectie Brands wil de vrijwilligersgroep die 
rond het museum actief is, omvormen tot een semiprofessionele 
 organisatie, waarin enkele betaalde krachten zich bezighouden 
met collectiebeheer, educatie en marketing. KNHM-adviseur 
Wout van Boggelen: “Dankzij de professionaliseringslag is de 
 organisatie steviger geworden, kan het museum beter inspelen 
op de prominente rol die de collectie in de cultuurnota van Emmen 
speelt en kan de Collectie Brands zich scherper profileren als 
 cultureel en historisch erfgoed. Dat is een flinke stap vooruit.”

De Redichemse waard
Op zoek naar de dialoog 

De Redichemse waard bij Culemborg is sinds de jaren zeventig in 
trek als zeil-, zwem- en visgebied. Maar in 2015 kwam het voort-
bestaan van de voormalige zandwinplas onverwacht op de tocht   
te staan. Na een toezegging van het college van burgemeester en 
wethouders om de erfpacht te be ëindigen, lanceerde de eigenaar 
een plan om de afgravingsplas te verondiepen, een vakterm voor 
het storten van elders afgegraven rivierslib. Om dat scenario te 
voorkomen heeft een aantal belangengroepen zijn krachten 
 gebundeld in het Collectief Redichemse Waard. 
“De initiatiefnemers zijn bang dat de natuur- en recreatiewaarden 
en het historische karakter van het gebied worden aangetast”, zegt 
Leo van Loon, die het initiatief als KNHM-adviseur bijstaat. “Ze zijn 
actief op zoek naar manieren om het gebied open en toegankelijk 
te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen 
maken en de natuur wordt ontzien.”
Inmiddels zitten de leden van het collectief alweer geruime tijd 
met de eigenaar en de gemeente Culemborg om de tafel om een 
 oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. Ook 
KNHM was geruime tijd bij het overleg betrokken. KNHM hielp 
het collectief onder meer bij het interpreteren van vergunningen en 
procedures, maar dacht ook mee over de juiste tactiek. Erik Hoven, 
mede-initiatiefnemer van De Redichemse Waard: “KNHM heeft 
ons steeds geholpen om te bepalen welke stappen we wel en niet 
moesten zetten. Bovendien hebben de adviseurs ons voortdurend 
voorgespiegeld dat we de dialoog moesten zoeken. Als je in je verzet 
blijft volharden, gooi je uiteindelijk je eigen glazen in.”

Senioren Atelier PortuVerde
Zingen in het verpleeghuis 

Op het eerste gezicht is het Rotterdamse Pniël een verpleeghuis als 
alle andere. Maar sinds 2016 huisvest het verpleeghuis een bijzonder 
burgerinitiatief. In het Senioren Atelier PortuVerde leven Kaap-
verdische en Portugese ouderen zich wekelijks uit op activiteiten 
 zoals taallessen, spelletjes, dansen en zingen. “In de  inloopgroep 
kunnen ouderen die dreigen te vereenzamen terecht voor gezelschap 
en dagbesteding”, zegt Sophieke Klaver, die het  initiatief namens 
KNHM ondersteunt. “De ouderen kunnen gebruik maken van de 
 faciliteiten van de het verpleeghuis. Vrijwilligster  Edite, die met 
de groep is begonnen, spreekt Portugees en legt de contacten 
met het verpleeghuis, dat deze ouderen anders niet zou bereiken. 
Het is echt een win-winsituatie.”
Initiatiefnemer Edite da Graça Oliviera kwam bij KNHM terecht 
dankzij het programma Koffietijd, waar KNHM-voorzitter Annemarie 
Jorritsma vorig jaar te gast was. “Ik hoorde mevrouw Jorritsma een 
inspirerend verhaal houden over de ondersteuning van eigen-kracht- 
organisaties en ik dacht meteen: daar moet ik zijn.”
Inmiddels is de inloopochtend uitgebreid naar twee ochtenden, en 
worden de wensen van de groep meegenomen in de toekomstige 
bouwplannen van Pniël. KNHM-adviseur Sophieke Klaver onder-
steunde Edite onder meer bij haar gesprekken met het verpleeghuis, 
maar stimuleerde haar ook om de organisatie toekomstbestendiger 
te maken. Edite da Graça Oliviera: “Ik stond wel bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar er waren geen statuten of doel-
stellingen. Nu is er een bestuur waarin ook drie nieuwe leden 
zitting hebben en zijn we bezig om de afspraken met het verpleeg-
huis in een contract vast te leggen. Het initiatief heeft een veel 
 steviger basis gekregen.” 

mooie verhalen

   Burgerkracht  Ondernemen  
Samenwerken  Verduurzamen  

Onafhankelijk  Integer

Norbert Berns,
adviseur KNHM Participaties BV
“Externe ondersteuning is bij veel sociale 
ondernemingen van wezenlijk belang. Deze 
ondernemers hebben vaak niet het zakelijke 
netwerk of die commerciële blik. Of ze moeten 
teveel tijd investeren om een netwerk op te 
bouwen. KNHM Participaties levert naast de 
liquiditeiten dit netwerk waardoor de ondernemer in staat is 
om te focussen op zijn passie en zijn doel. Die wederkerigheid van 
het delen van kennis, netwerk, uitdagingen en succes tussen de 
adviseurs en de sociaal ondernemers is echt van toegevoegde 
waarde.”

KNHM Participaties BV advies 
en  investeren in sociale ondernemingen

KNHM Participaties BV investeert in sociaal ondernemers. Dat 
zijn burgerinitiatieven die hun initiatief vanuit ondernemerschap 
inrichten en ondernemers die prioriteit geven aan maatschappelijke 
impact boven financieel rendement: ‘impact first’. Het gaat hierbij 
om ondernemingen die op termijn winst kunnen maken. 
KNHM Participaties BV is een samenwerking van KNHM en 
 VSBfonds. KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap 
en zijn bereid wat meer risico te nemen dan de doorsnee investeer-
der. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten 
stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en 
aandelenkapitaal ter beschikking. Daarnaast helpen we sociaal 
ondernemers ook met expertise en netwerk. Onze adviseurs stellen 
op vrijwillige basis hun jarenlange ervaring beschikbaar. Naast 
bedrijfsmatige zaken helpen we ook met het vergroten van de 
maatschappelijke impact van de onderneming.
In totaal investeerde KNHM Participaties BV in 17 sociale onder-
nemingen. Deze ondernemingen worden actief gecoacht. In 2017  
is onder meer in Dinst geïnvesteerd, een dienst die hulp aan huis 
organiseert voor senioren. En we verstrekten een lening aan   
Hotel Buiten, een creatieve ontmoetingsplaats voor buurtgenoten 
aan de Sloterplas in Amsterdam.

Ruimte voor de burger
Als adviesorganisatie heeft KNHM de rol van de overheid de 
afgelopen jaren sterk zien veranderen. Burgers krijgen steeds 
meer ruimte om eigen initiatieven en ideeën uit te werken. Ook in 
formele zin. Met nieuwe beleidsinstrumenten zoals het Right to 
Challenge of de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers veel meer 
mogelijkheden om hun eigen directe leefomgeving te beïnvloeden 
en in te richten. Hoewel de nieuwe Omgevingswet pas in 2021 
ingaat en het Right to Challenge in Nederland nog maar mondjes-
maat wordt gebruikt, lijkt de burger in toenemende mate aan zet. 
KNHM-directeur Frank van Brussel: “Het samenspel tussen burger 
en overheid verschilt enorm van gemeente tot gemeente, maar er 
zijn echt dorpen waar het lukt om de burger centraal te stellen. 
Waar de wethouder tegen een groep burgers zegt: we willen graag 
jullie plannen voor een nieuw dorpshuis of ontmoetingscentrum 
ondersteunen, maar wel op voorwaarde dat jullie het zelf inhoud 
geven. Dat is een dynamiek die je steeds vaker tegenkomt.”

In alle delen van het land nemen 
enthousiaste burgers het heft in 
handen. Met ups en downs voeren zij 
een vaak radicaal plan uit om hun eigen 
toekomst en die van hun dorp of stad vorm te 
geven. Op 25 maart 2017 organiseerden KNHM, Stichting 
DOEN, Fonds 1818, VSBfonds, Fonds Sluytermanvanloo, 
RCOAK en Human een uniek evenement voor en over 
burgerinitiatieven: het 'We doen het zelf wel' Festival.  
Een dag voor actieve burgers, met veel inspiratie en 
kennis. Met diverse bekende sprekers, die vooruitblikten 
op een nieuwe samenleving waar burgers het voortouw 
nemen. Met mooie verhalen van mede-initiatieven, een 
informatiemarkt, een eerste Donatie op locatie van 
VSBfonds en interactieve workshops. Ook vond daar de 
uitreiking van de Gouden Pit plaats, de landelijke winnaar 
van de leefbaarheidswedstrijd van KNHM: de cheque ter 
waarde van 3.000 euro ging naar het Gelderse project 
‘Mach Mit!’, een burgerinitiatief dat jonge kinderen in de 
grensstreek Duits leert spreken. Human maakte een 
speciale tv-uitzending over het festival. 

KNHM is vertegenwoordigd in heel Neder-
land • We zijn geen fonds, maar richten ons 
juist op het geven van advies • Onze advi-
seurs zetten zich vrijwillig in voor jouw 
 project • De begeleiding is naar jouw wens: 
van eenmalig advies tot intensieve samen-
werking • KNHM is onafhankelijk • We  kunnen 
gemakkelijk de kennis van Arcadis-adviseurs 
inzetten • Jaarlijks adviseren we 300 sociale 
initiatieven • KNHM en Arcadis vormen  samen 
een landelijk netwerk van 400 adviseurs • 
Oprichtingsjaar is 1888• VSBfonds en KNHM 
investeren jaarlijks in 8 bewonersbedrijven 
en sociaal onder nemingen vanuit KNHM 
Participaties BV • 10.000 vrienden van KNHM 
• 15 regionale en landelijke teams • Jaarlijks 
doen 125 bewonersgroepen mee aan Kern 
met Pit • 20 workshops door heel Neder-
land waar burgerinitiatieven hun kennis 
 delen • Jaarlijks participeren 130 scholen in 
Nederland en België in de jongerenwedstrijd 
Artcadia • Circa 2 miljoen euro te besteden 
per jaar (afkomstig uit opbrengsten uit obli-
gaties, spaargelden en aandelen Arcadis en 
andere bedrijven)• HKH Prinses Beatrix is 
beschermvrouwe

Steeds vaker zijn initiatiefnemers 
op zoek naar een duurzaam ‘verdien-
model’. Naast sociale impact maken 
willen zij ook geld verdienen. 
Van dorpshuizen met ruimtes die 
commercieel worden verhuurd tot 
zorgcoöperaties die zowel informele 
als formele zorg aanbieden.
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