
Bijlage 1. Activiteiten programma - highlights

Onderstaand belichten wij een aantal van de activiteiten waaraan wij nu werken in de verschillende 
sporen:

Activiteit spoor 1: Proces voor initiatieven 
Initiatieven1 zijn er in allerlei soorten: van standaard initiatieven waarbij de aanvraag direct leidt 
tot realisatie tot complexe initiatieven die een multidisciplinaire afweging en projectmatige aanpak 
vragen. In 2020 en 2021 is in verschillende bijeenkomsten een proces voor verschillende typen van 
initiatieven gedeeld. In de Initiatievenmonitor (OCD) die begin 2022 verschijnt, zullen we hiervan 
de resultaten in de ogen van initiatiefnemers terugzien. 

Activiteit spoor 1: Initiatieventeam
In juni 2020 is het gemeentelijke Initiatieventeam gestart. Een brede organisatie met vele 
ingangen vraagt om een vorm van coördinatie rond de entree en behandeling van initiatieven. 
Daarvoor is het Initiatieventeam opgericht. Het initiatieventeam bewijst zijn waarde. We merken 
dat sneller dan voorheen een behandelend ambtenaar beschikbaar is voor initiatieven waarbij dit 
niet vanzelf het geval is. Dit komt het hebben van 1 contactpersoon voor een initiatiefnemer ten 
goede. 

Activiteit spoor 2: Fonds voor maatschappelijke initiatieven 
Om deze coalitieperiode initiatieven een impuls te kunnen geven, is een flexibel budget voor 
initiatieven ingesteld: het Initiatievenfonds. Dit fonds zal gedurende de collegeperiode 2018-2022 
€ 120.000,- uitkeren aan buurt/wijk overstijgende en/of stadsbrede initiatieven die bijdragen aan 
de ambities voor de stad. De maximale bijdrage vanuit het Fonds is € 20.000,- per initiatief.

De waarde van dit fonds is niet alleen het financieel meehelpen realiseren van initiatieven die 
elders tussen 'subsidie-wal-en-schip' zouden vallen. Het is ook een belangrijk sturingsmiddel om 
initiatiefnemers aan elkaar te koppelen en het kent een doorverwijsfunctie naar de leergang sociaal 
ondernemen van Stichting MBO Dordrecht. Deze leergang leert initiatiefnemers om kritisch te zijn 
op hun verdienmodel. Of dit verdienmodel te overdenken als dit er niet is. Dit heeft in twee 
gevallen geleid tot een lagere subsidieaanvraag dan aanvankelijk bedacht. 

Activiteit spoor 2: The Impact Days
Tijdens The Impact Days wordt in Nederland sociaal ondernemerschap ontdekt, gevierd en 
versneld. In 2020 is een Dordtse versie van de Impact Days gereorganiseerd (digitaal). Meer info 
hierover is te vinden via https://www.youtube.com/watch?v=W95urkzcv-4.
In 2020 heeft gemeente Dordrecht hieraan voor het eerst deelgenomen. Stichting Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen Dordrecht heeft de uitvoering hiervan op zich genomen. In 2022 zullen we 
voor de tweede maal deelnemen, zoals nu voorzien zal dan ook de Beursvloer weer fysiek 
georganiseerd worden. In het derde kwartaal van 2021 zal een actieprogramma verschijnen om 
ondernemen met impact in onze stad te bevorderen. Dit actieprogramma voeren we uit in 
samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden (onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden), Stichting 
MBO Dordrecht, Werkgevers Drechtsteden en de Dordtse Ondernemersvereniging. We informeren 
u hierover in een aparte brief. 

Activiteit spoor 3: Participatiebeleid
Participatie is een belangrijk thema in de Omgevingswet. De nieuwe wet verwacht dat de gemeente 
vroegtijdige participatie stimuleert om belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. We 

1 De definitie van een initiatief luidt: 
 Een initiatief start met een idee van een initiatiefnemer (bewoner, ondernemer of maatschappelijke 

partner).
 Het idee gaat om:
o één of meerdere uit eigen vrije beweging ondernomen activiteit of activiteiten;
o dat past binnen de ambities van de stad; 
o en kan rekenen op maatschappelijk en/of politiek draagvlak. 

 De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor afstemming en samenwerking met anderen en voert (met of 
zonder steun van anderen) de activiteit zelf uit en blijft eigenaar van het idee. 
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hebben in het afgelopen jaar nieuw participatiebeleid opgesteld. Hierin staat een andere manier 
van werken en denken centraal. Niet de juridische borging, maar een professionele en open 
houding van belang zijn voor een goed participatieproces. Het nieuwe participatiebeleid is 
beschikbaar via de gemeentelijke website. Daarnaast wordt een toolbox ontwikkeld zodat 
initiatiefnemers op een eenvoudige manier hun participatie kunnen organiseren. Voortbouwend op 
het participatiebeleid wordt momenteel onderzocht welke online participatietools gebruikt kunnen 
gaan worden. 
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