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Samenvatting 

'Meer dan handen' prijs 
VWS en MOVISIE organiseren in samenspraak met de VNG op 7 december 2013 voor de derde 
keer de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Er is ook een categorie voor gemeenten die bouwen 
op burgerkracht. Ook uw gemeente kan kans maken op deze prijs t.w.v. C5.000. 
Dit jaar staat 'Zicht op' centraal voor de jury. De jury kijkt naar het (relatieve) aantal vrijwillige 
activiteiten in uw gemeente en tevens hoe u bestuurlijk handelen en burgerkracht op elkaar 
afstemt. 
Meedoen geeft ook een goede gelegenheid ervaringen te wisselen en benodigde ondersteuning te 
organiseren. 

Doe mee! 
Wilt u meedoen aan de prijsvraag? Stuur dan voor 20 mei 2013 de gegevens van de 
contactpersoon van uw gemeente op naar daniel.kruithof@vnq.nl 

Ondersteuning 
Na ontvangst van de gegevens nemen wij contact op om de vervolgstappen door te nemen voor 
het meedoen aan de prijsvraag. Tegelijkertijd zullen wij de behoefte inventariseren aan verdere 
wisseling van informatie en ondersteuning bij het versterken van de eigen kracht en eigen 
mogelijkheden van de burger. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

'Meer dan handen' prijs 

VWS en MOVISIE organiseren in samenspraak met de VNG op 7 december 2013 voor de derde 
keer de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Er is ook een categorie voor gemeenten die bouwen 
op burgerkracht. Ook uw gemeente kan kans maken op deze prijs t.w.v. f5.000. 
Dit jaar staat 'Zicht op' centraal voor de jury. De jury kijkt naar het (relatieve) aantal vrijwillige 
activiteiten in uw gemeente en hoe u bestuurlijk handelen en burgerkracht op elkaar afstemt. 

Doe mee! 
We kennen allemaal de goede voorbeelden die geheel bestaan uit vrijwillige inzet of waarbij 
burgerkracht niet gemist kan worden; sportclubs, buurthuizen, theaters, wijkverenigingen, 
buurtouders, oversteekhulp, vrijwillige energiebedrijven, zorghulpgroepen, kringloopwinkels, 
schooltuinen, buurtauto's, burenhulp, ontmoetingsplekken, schuldhulp, alternatieve woonvormen, 
hospices, zwembaden, theaters, enz. enz. 

Wilt u meedoen aan de prijsvraag? Stuur dan voor 20 mei 2013 de gegevens van de 
contactpersoon van uw gemeente op naar daniel.kruithof@vnq.nl 

Regisseren en geregisseerd worden 
Bouwen op burgerkracht is niet alleen in het sociale domein van belang maar in alle gemeentelijke 
domeinen. 
Burgerkracht in de vorm van maatschappelijk initiatief of vrijwilligerswerk heeft invloed op het 
lokale bestuur en andersom heeft het bestuurlijk handelen invloed op maatschappelijke initiatieven 
en de bereidheid van de inwoners om de handen uit de mouwen te steken. 
We spreken in dit verband ook wel van doedemocratie of overheidsparticipatie in plaats van 



burgerparticipatie. 

Bij gemeenten blijkt behoefte om onzekerheden te verkennen en om practices te wisselen. 

Ondersteuning 

Na ontvangst van de contactgegevens nemen wij contact op om de vervolgstappen door te nemen 
voor het meedoen aan de prijsvraag. Tegelijkertijd zullen wij de behoefte inventariseren aan 
verdere wisseling van informatie en ondersteuning bij het versterken van de eigen kracht en eigen 
mogelijkheden van de burger. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. C.J.G.M. de Vet 
Waarnemend voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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