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  Raadsvergadering van 22 april 2014 Agendapunt 

  
  Datum:  8 april 2014 

 

Onderwerp:  De Schager Uitdaging 

 

 

Ondergetekenden dienen hierbij een initiatiefvoorstel in.  

 

 Inleiding:  

 

Onlangs zijn wij (CDA Schagen) in aanraking gekomen met het project “De Nederlandse 

Uitdaging” (NU). Dit project zorgt voor een digitaal platform waarop ondernemers hun 

overtollige materialen, bijvoorbeeld kantoorartikelen, meubilair of diensten, ter beschikking 

kunnen stellen aan lokale verenigingen. Juist in de huidige tijd, waar iedereen moet 

bezuinigen en voor verenigingen en organisaties een (groot) deel subsidie zal wegvallen, is 

dit een prachtig project. De lokale Uitdaging legt  contacten tussen mensen uit het 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. De OFS zal hier zeker bij 

betrokken worden. 

SAMEN kunnen bedrijven en verenigingen een oplossing bieden voor het financiële gat, dat 

kan ontstaan om middelen te verwerven, te dichten.  Door ‘matching’ kunnen verenigingen 

en organisaties aan de benodigde middelen komen. 

Voor de opstart van dit project wordt een geldelijke bijdrage van de gemeente verwacht. 

Dit gaat om een beperkt bedrag in relatie tot de baten voor de lokale verenigingen. De 

ervaringen in andere gemeenten waren zo positief dat wij het redelijk vinden om dit bedrag 

ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen.  

Door financiën beschikbaar te stellen kan de raad iets terugdoen voor de vele verenigingen 

en organisaties. 

De Uitdaging biedt ons een werkvorm aan “die werkt”! De werking van is als volgt: 

 

Initiatiefvoorstel 
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 Probleemstelling 

 

De opgelegde bezuinigingen door het Rijk, de harmonisatie van het subsidiestelsel, en als 

afgeleide van deze twee een vermindering of schrappen van subsidie voor verenigingen en 

organisaties, leidt tot vermindering van financiële middelen. Derhalve zullen zij meer zelf 

moeten participeren om de benodigde middelen te genereren. SAMEN kan dit op een 

effectieve wijze worden gerealiseerd. Als voorbeelden daarvan twee websites van Arnhem 

en Doetinchem (met het verzoek deze te lezen), die al enkel jaren met succes hieraan 

meedoen. 

http://www.arnhemseuitdaging.nl (sinds 1999) en  http://doetinchemseuitdaging.nl (sinds 

2011) 
 

 Beoogde maatschappelijke effecten 

 

Door mee te doen aan dit project zal een win-win situatie ontstaan. 

 

- Ondernemers kunnen een nuttige toepassing vinden voor materialen die zij niet 

(meer) gebruiken en daarmee het lokale verenigingsleven ondersteunen.  

- Verenigingen kunnen gratis beschikking krijgen over materialen en diensten die als ze 

nieuw ingekocht moesten worden niet binnen het budget zouden vallen. 

- Het project biedt zo mogelijk plaats aan vrijwilligers of werkervaringsplekken.  

- Het project wordt in financiele zin ondersteund door het oranjefonds. 

- De gemeente hoeft naast de initiele investering voor de opstart, voor de duur van 

maximaal drie jaren, geen financiële bijdrage meer te doen en er wordt geen 

ambtelijke capaciteit gevraagd. 

 

N.B.: In de meerjarenvisie van de gemeente Schagen valt dit project onder resultaat 1.3 

“De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen 

(overheidsparticipatie)” van het domein Burger en Bestuur. 

 

 

 Wijze van aanpak / oplossingsrichting 

 

Wij vragen de raad dit initiatief financieel te ondersteunen en het college te vragen in 

gesprek te gaan met het ‘operationele team’ van ‘de Uitdaging’. Dit operationele team 

wordt geleid door de manager van de Westfriese uitdaging (gaat in april van start), die dit 

initiatief ook in Schagen vorm wil geven. Het team betrekt hier het lokale bedrijfsleven bij, de 

eerste gesprekken zijn al gaande en hebben positief resultaat opgeleverd.  

 

Bij voldoende deelname van bedrijven en de financiële bijdrage van de gemeente 

Schagen, zal het Oranjefonds, die de Uitdaging heeft geadopteerd, haar bijdrage doen. Zij 

starten dan met het leggen van nieuwe verbindingen tussen bedrijven en verenigingen en 

het opstarten van het digitale platform.  

 

 

 Financiële gevolgen, dekking en risico’s 

 

Om de Schager uitdaging op te zetten is per jaar € 40.000,00 benodigd. De financiering voor 

het eerste jaar is als volgt: 

 

Gemeente Schagen:      € 10.000,- 

Founders (initiatief nemende lokale bedrijven): € 10.000.-  

Oranjefonds:      € 20.000,- 

 

De bijdrage van het Oranjefonds is in het tweede jaar nog € 10.000,- en stopt daarna. 

Verwacht wordt dat nieuwe founders die bijdrage dan overnemen, zoals het al in de andere 

gemeenten werkt die de uitdaging zijn aangegaan.. 

http://www.arnhemseuitdaging.nl/
http://doetinchemseuitdaging.nl/
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Van de gemeente wordt drie jaar lang € 10.000,- per jaar gevraagd. Dat geeft de organisatie 

de tijd om het netwerk goed op te zetten en in te richten en haar bestaansrecht waar te 

maken.  

 

Voorgesteld wordt de financiële dekking te zoeken binnen het sociale domein omdat in dit 

domein ook de maatschappelijke baten terecht komen. 

 

Uiteindelijk gaat er een veelvoud aan maatschappelijke waarde uitkomen. In het jaarverslag 

van de Doetinchemse Uitdaging heeft het in totaal in 2012 maar liefst EUR 250.000 aan 

maatschappelijke waarde opgeleverd. De € 10.000,00 die wordt ‘geïnvesteerd’ zou op deze 

wijze worden terugverdiend en zelfs meer dan dat. Dat is natuurlijk ook het streven voor 

Schagen.  

 

Het bedrag van € 10.000,00 dat aan de gemeente wordt gevraagd is ook een positief 

signaal richting de bedrijven, omdat deze anders het gevoel kunnen hebben dat zij de 

maatschappelijke problemen van de gemeente aan het oplossen zijn, zonder dat de 

gemeente daaraan zelf iets bijdraagt. Vandaar dat de organisatie van de Uitdaging voor 

een periode van drie jaar commitment vraagt aan de gemeente.   

  

Het uitgangspunt van deze werkwijze is, dat het geld wat de Gemeente en het Oranjefonds 

in beginsel bijdragen later door de diverse bedrijven zal worden opgebracht en zij zelfstandig 

verder kunnen. Het is raadzaam dit proces na anderhalf jaar te evalueren.  

 

 Planning  

 

- Indiening en behandeling van het initiatief voorstel in de raad van 22 april 

2014. 

- Indien aangenomen zal de initiatiefnemer een bespreking arrangeren met 

portefeuillehouder(s) en het operationele team van NU + eventueel Vz. van 

de bedrijvengroep. 

- Opstellen en indienen van het business plan (door de manager) cf. die van 

West Friesland  

- Implementeren 

  

 Communicatie 

 

- Intern en extern via de mail 

- Via onze gemeente website 

- Persbericht & persgesprek door initiatiefnemer en de portefeuillehouder  

 

 

 

J.C.J. Beemsterboer, fractievoorzitter CDA 

 

A.S. Groot, fractievoorzitter VVD 

 

J.J.  Heddes, fractievoorzitter PVDA 
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Toelichting 

 

Wat is een Uitdaging 

De Nederlandse Uitdaging (NU) is een kenniscentrum dat staat voor het stimuleren en 

organiseren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Iedere Lokale Uitdaging is een 

ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen 

bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een beter woon en leefkwaliteit. 

De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale 

overheden en maatschappelijke organisaties.  

Juist daarom wenst het CDA, dat ook in onze gemeente een bedrijvennetwerk aan de slag 

gaat om verbindingen te leggen tussen bedrijven, lokale overheid, maatschappelijke 

organisaties en scholen.  

De formule is simpel maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen 

bij de Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd aan de Matchgroep. Deze 

Matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude rotten (directeuren) en Jonge honden uit 

het bedrijfsleven. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf 

uitgedaagd kan worden om mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig 

aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven. 

Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. 

 

Gevolgen/effecten van de aanpak, ontwikkeld in Arnhem en doorontwikkeld in Zutphen en 

andere steden, is een groot succes en daarom ons voorbeeld. 

Voor uitgebreide informatie lees eerst de werkwijze op www.denederlandseuitdaging.nl en 

http://arnhemseuitdaging.nl/ 

Doel van De Uitdaging 

Er zijn veel redenen te noemen waarom juist De Uitdaging bij kan dragen aan een betere 

leefomgeving van mensen: 

 

- de sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie moet (en kan) in 

iedere gemeente versterkt worden; er zijn veel mensen die hulp nodig hebben en 

heel veel mensen die hulp willen geven; 

- het concept van De Uitdaging is een bewezen succes; 

- de Uitdaging is relatief eenvoudig op te richten; 

- er is veel onbenut potentieel bij bedrijven; 

- er is een grote behoefte aan Menskracht, Materialen en Middelen bij 

maatschappelijke organisaties; 

- wanneer ze elkaar hebben leren kennen, willen mensen graag samenwerken. 

 
De Uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met 

als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan 

meer sociale cohesie en lokale betrokkenheid (Noaberschap). En juist dat maakt De 

Uitdaging tot een uniek concept. De praktijk laat zien dat bedrijven die de Jonge Honden 

leveren zich voor een lange periode verbinden. In Arnhem is 85 % van de bedrijven die de 

Jonge Honden leveren na 13 jaar nog steeds betrokken. Een bedrijf verbindt zich en geeft 

ruimte aan een jonge medewerker om deze rol op zich te nemen.  

 

http://www.denederlandseuitdaging.nl/
http://arnhemseuitdaging.nl/
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Als de Jonge Hond van baan verandert wordt er intern een andere Jonge Hond gezocht en 

voorgedragen aan de Uitdaging.  

De praktijk laat zien dat een gemiddelde Jonge Hond gemiddeld 3 jaar verbonden is aan de 

Matchgroep van de Uitdaging en een bedrijf meer dan 10 jaar. 

Taken van de Nederlandse Uitdaging: 

1 De Uitdaging organiseert managersbijeenkomsten om deskundigheid en kennis te delen 

(collegiale ontmoetingen). 

2 De Uitdaging heeft een (externe) ambassadeursgroep die Lokale Uitdagingen(LU’s) 

inspireren en ondersteunen; 

3 De Uitdaging faciliteert bijvoorbeeld door landelijke bedrijven uit te dagen zich lokaal in te 

zetten en mogelijk ondersteuning te geven aan managers van de Lokale Uitdagingen. 

4 De Uitdaging heeft de opdracht om, in samenspraak met de lokale Uitdagingen, de 

Uitdaging in zoveel mogelijk gemeenten te implementeren. 

Op dit moment werkt De Uitdaging in 15 gemeenten / er zijn 9 gemeenten in oprichting / er 

zijn gesprekken met 18 gemeenten. Kijk voor de lokale successen ook op de website van: 

http://doetinchemseuitdaging.nl/doetinchemse-uitdaging/successen 

 

Groei netwerk lokale Uitdagingen in Nederland 

 

1999 

 Arnhem 

2009 

 Zutphen 

2011 

 Ede 

 Doetinchem 

 Zeeland 

2012 

 Lochem 

2013 

 Enschede 

 Berkelland 

 Winterswijk 

 Delft 

2014 

 Oostbetuwe 

 Roermond 

 Roosendaal 

 Bronkhorst 

 Montferland 

 

2014 in oprichting 

 Den Helder 

 Westfriesland 

 Leeuwarden 

 Moerdijk 

 Ronde Venen 

 Coevoorden 

 De Liemers 

 Pijnacker-Nootdorp 

 Utrecht 

 

 

 

 

 

http://doetinchemseuitdaging.nl/doetinchemse-uitdaging/successen
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Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Schagen; 

 

gelezen het voorstel van het CDA, VVD en PVDA, d.d. 8 april 2014; 

 

b e s l u i t : 

- Het initiatief om te komen tot “De Schager Uitdaging” te ondersteunen; 

- Maximaal € 30.000,-- beschikbaar te stellen om uitvoering van dit initiatief mogelijk te 

maken; 

- De financiële dekking te zoeken binnen het sociale domein omdat in dit domein ook 

de maatschappelijke baten terecht komen;   

- De gemeentelijke bijdrage van maximaal € 30.000,-- beschikbaar te stellen onder de 

voorwaarde dat het Oranjefonds voor de eerste twee jaar haar financiële bijdrage 

levert van totaal € 30.000,--. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 april 2014. 

 

 

 

Griffier,                                                                          voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                                            Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


