
 

 

Een Burger-Keurmerk in Leeuwarden? 

Workshop op congres van Rijksoverheid en VNG, 7 april 2014 

 

Bewoners moeten zelf  initiatieven in de eigen wijk kunnen beoordelen met 

een ”Burger-Keurmerk”. Dat is een van de uitkomsten van twee dagen werken 

aan  Right to Challenge voor de gemeente Leeuwarden.  

Ambtenaren van diverse gemeenten werkten voor de gemeente 

Leeuwarden in het kader van “Serious Ambtenaar”: gratis werken 

aan een maatschappelijke vraag en het bespaarde geld inzetten voor 

Serious Request van radio 3FM. De centrale vragen waren: 

- hoe kun je challenges (burgerinitiatieven bij o.a. de WMO) goed beoordelen? 

- hoe kun je op een verantwoorde wijze gemeenschapsmiddelen inzetten via  

  Right to Challenge? 

 

Beoordelen van Challenges 

De deelnemende ambtenaren ontwikkelden een “toets” voor burgerinitiatieven.  Bij elk 

initiatief kan worden gekeken naar onder andere: 

1. Vooraf: is er voldoende draagvlak voor een initiatief in de wijk? Zijn er voldoende 

bewoners die zich concreet willen inzetten? 

2. Een Burger-Keurmerk na 9 maanden: een door een wijk zelf opgestelde toets waaraan 

elk initiatief moet voldoen. Wijkbewoners gaan zo na of een lopend initiatief nog 

voldoet aan de wensen uit de wijk; de gemeente zou daar niet meer bij te pas komen; 

3. Goede inzet van middelen: de gemeente gaat steeds na – samen met de 

initiatiefnemers - welke middelen er écht nodig zijn om het initiatief verder te helpen 

(niet altijd is dit geld, het kan ook  ambtelijke tijd of kennis zijn).  

 

Remco Liefers van de gemeente Leeuwarden zegt dat het idee van de “toets” wordt 

uitgewerkt voor de subsidieverordening. "We moeten wel scherp zijn: bij Right to 

Challenge moet het steeds gaan om initiatieven vanuit burgers zelf!”                 

Leeuwarden krijgt volgend jaar waarschijnlijk 1 miljoen euro ter beschikking voor      

Right to Challenge-achtige bewonersinitiatieven. 

Op het congres van Rijk en VNG op 7 april in Nieuwegein constateerden de toehoorders 

dat de aanpak in Leeuwarden: 

- zeker interessant is en kan worden uitgewerkt 



- er nog diverse zaken moeten worden uitgezocht om Right to Challenge verder in te 

voeren via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (zaken als aanbestedingsrecht, 

subsidieverordeningen, vrijwilligersverzekeringen, staatssteun) 

- het Rijk een rol kan spelen om – samen met gemeenten – knelpunten in wet- en 

regelgeving op te lossen en goede voorbeelden te presenteren.  

Gespreksleider Samia Hamria van het Ministerie van VWS gaf aan verder te gaan 

nadenken hoe dit kan worden ingevuld, samen met o.a. de VNG en LSA. 

“We gaan door, maar moeten nog veel ontdekken en uitvinden”, aldus Remco Liefers 

van de gemeente Leeuwarden. “Er zijn voldoende initiatieven die zich lenen voor een 

Right to Challenge achtige aanpak,  in het sociale én in het fysieke domein.” 

 

   


