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1. Inleiding & Context 
 
 
Onze samenleving is in beweging; de combinatie van een steeds complexer wordende 
maatschappij en een terugtrekkende overheid creëert een groeiende vraag naar actief 
burgerschap, sterke sociale initiatieven en initiatiefnemers. Tegelijkertijd groeit bij veel 
mensen de behoefte aan zingeving en de wens om van betekenis te kunnen zijn. Deze wens 
zien we niet alleen vertaald op individueel niveau, maar ook steeds vaker in groepsverband. 
De (latente) bereidheid van mensen, organisaties en bedrijven om zich concreet in te zetten 
voor anderen en voor de gemeenschap groeit daardoor eveneens.  
 
In die combinatie van een groeiende vraag naar het maatschappelijk initiatief en een 
groeiende bereidheid van mensen en partijen om een bijdrage te leveren zien wij een grote 
kans om de wereld, op lokale schaal, een beetje mooier te maken. 
 
Onbenut potentieel 
Mensen bezitten relatief veel startkracht om nieuwe ideeën te bedenken en initiatieven te 
nemen, maar vaak blijken zij niet de juiste koppelingen met hun eigen achterban, potentieel 
betrokken particulieren, bedrijven en sociale partners te maken om die ideeën en 
initiatieven daadwerkelijk uit te laten groeien tot succesvolle en bestendige projecten.  
 
De gewenste resultaten blijven soms uit of worden maar deels behaald, voorliggende kansen 
voor samenwerking en cofinanciering worden vaak niet of onvoldoende benut en 
ondersteuning in natura wordt in veel gevallen onvoldoende gemobiliseerd. Betrokken 
mensen en partijen raken op de lange termijn hierdoor minder betrokken waardoor 
waardevolle maatschappelijke energie onnodig weg lekt.  
 
Versnippering 
Onder initiatieven die zich met vergelijkbare of overlappende vraagstukken bezig houden 
komt daarnaast vaak veel versnippering voor, evenals versnippering in de wijze waarop de 
ondersteuners van initiatiefkracht de initiatieven (financieel) ondersteunen. Soms lijkt die 
ondersteuning meer willekeur in zich te dragen dan dat goed zou zijn voor een maximaal 
effectief bereik en een impactvolle inzet van middelen. 
 
Beleidsdoelstellingen, wensen en mogelijkheden van ondersteunende partijen (o.a. 
subsidieverstrekkers en fondsen) zijn regelmatig leidend in de ondersteuning van 
initiatieven. Echter blijkt dat sociale initiatieven waarbij de plannen uit de samenleving zelf 
komen en grotendeels bottom-up tot vorm krijgen, vaak de meeste impact maken en de 
grootste kans van slagen hebben. 
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Co-creatie 
In de hierboven beschreven gegevens liggen diverse kansen om maatschappelijke 
initiatieven (en haar initiatiefnemers) te versterken, te ondersteunen en te laten groeien.  
 
In het verlengde hiervan zijn een aantal mensen en organisaties (allen actief op het gebied 
van het versterken van initiatiefkracht in de samenleving) bij elkaar gekomen en is samen 
gekeken naar wat er nodig zou zijn om sociale initiatieven beter in staat te stellen om meer 
betrokkenheid en ondersteuning uit de lokale samenleving te realiseren en daarmee meer 
sympathie, daadkracht en middelen te genereren (en te blijven genereren) bij het realiseren 
van hun missie.  
 
Analyse succesfactoren initiatieven 
Het daadwerkelijk realiseren van positieve impact blijkt niet altijd even makkelijk. Een 
analyse van de meest voorkomende valkuilen en succesfactoren van sociale initiatieven 
heeft ons gebracht tot een nieuw integraal model van begeleiding en ondersteuning.  
 
De rode draad is hierbij; het project goed voorbereiden en doordenken, verbinding maken 
met reeds bestaande initiatieven, de benodigdheden opdelen in duidelijk afgebakende 
onderdelen en deeltaken, het plan goed en aantrekkelijk presenteren, een breed publiek 
kunnen bereiken, co-financieringsmogelijkheden benutten en het planmatig mobiliseren, 
verbinden en betrokken houden van mensen en partijen.  
 
In dit nieuwe model hebben we in principe voor alle bijbehorende vragen rondom deze 
belangrijke succesfactoren concrete stappen als ondersteuningsvormen geformuleerd; 
stappen die deels online gefaciliteerd worden, en deels offline. 
 
Mpower 
Dit model is een breed gedragen, integrale aanpak die het initiatief en haar initiatiefnemers 
centraal stelt, met als doel hen een betere kans te geven om daadwerkelijk tot bloei te 
komen en een positieve impact te kunnen maken. In dit document beschrijven we de eerste 
aanzet tot deze integrale aanpak; Mpower.  
 
Met deze aanpak als vertrekpunt creëren we gezamenlijk een op resultaat gerichte on- en 
offline infrastructuur voor de ontsluiting en binding van maatschappelijk betrokken energie. 
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2. Doelen 
 
 
We bouwen een online en offline infrastructuur voor de ontsluiting van maatschappelijke 
energie en de vergroting van impact. Hiermee willen we bereiken dat; 
 
Primair; 
 

 Sociale initiatieven meer kunnen bereiken  
Het teweegbrengen van grotere en duurzamere effecten waarbij de doelen van het 
initiatief en de initiatiefnemers centraal staan. 
 

 Inwoners beter begeleid worden bij het nemen van sociaal initiatief 
Het versterken en vergroten van burgers en hun initiatieven met kennis, netwerk, 
mankracht en bereik van een breder publiek. 
 

 Bedrijven makkelijker, zichtbaarder en effectiever kunnen bijdragen  
Doordat de initiatieven steviger staan en zichtbaarder zijn heeft ook de bijdrage in 
natura en/of in middelen van bedrijven meer impact en exposure. Daarnaast kan 
makkelijker een match gevonden worden tussen de aard van het bedrijf en een 
maatschappelijk initiatief dat daar goed bij aansluit. 
 

 Meer vrijwilligers zich actief en effectief inzetten  
Door laagdrempelig op taak- en expertiseniveau aan een goed doordacht en goed 
gepresenteerd project te kunnen meewerken geven we het vrijwilligerswerk nieuwe 
stijl vorm en spreken we een nieuwe groep potentieel actieve inwoners aan.  
We  faciliteren deze potentieel actieve mensen zodanig dat hun energie niet weglekt. 
We presenteren niet alleen mooie ideeën, maar ook de mooie daden. Die resultaten 
geven mensen juist nog meer energie geven om door te gaan en actief te blijven 
bouwen aan een mooier Zutphen. 
 

 Investeringen in sociale initiatieven zich standaard vermenigvuldigen 
Bijdragen die o.a. door particulieren, overheden en fondsen gedaan worden zullen, 
de initiatieven volgend, meer samengebracht worden waardoor op elke kleine of 
grote bijdrage een flinke multiplier ontstaat.  
 

 Er een levendige en groeiende sociaal gedreven community ontstaat  
Mensen en partijen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om in allerlei gradaties een 
bijdrage te kunnen leveren aan een mooier Zutphen en worden betrokken gehouden 
bij de verschillende stappen, de resultaten en het verschil dat hun bijdrage maakt. 
 

Secundair hieraan willen we bereiken dat; 
 

 Voorliggende voorzieningen stevige impulsen en investeringen kunnen krijgen 
Het versterken van het sociale initiatief versterkt ook de preventieve werking die hier 
van uit gaat. Sociale initiatieven zijn niet zelden actief aan het begin van de 
hulpverleningsketen en kunnen daardoor een grote preventieve bijdrage leveren. 
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 Er in totaal met minder geld van overheden, fondsen en derden meer bereikt wordt  
Elk project streeft naar 70 tot 80% aan cofinanciering voordat het hiervoor 
gereserveerde geld van de overheden, fondsen en derden wordt aangesproken (en 
soms hoeven deze potjes zelfs helemaal niet te worden aangesproken). Dit betekent 
een hard 'rendement' van minimaal +/- 500% in de financiering van deze initiatieven. 
Deze besparing/verhoging van rendement staat nog los nog van het zachtere 
'maatschappelijk rendement' dat de initiatieven vervolgens in hun vergroting van 
output en impact opleveren. 

 
 Er een soort ‘bliksemgeleider’ voor de gemeente en betrokken partners ontstaat 

Subsidieaanvragen van projecten die bij Mpower passen kunnen doorverwezen 
worden en worden verder geholpen, hierdoor hoeft een overheid of partner niet te 
beoordelen of een idee/organisatie goed is en tot de gewenste impact gaat leiden 
(en daar financiering voor te regelen). Dit wordt automatisch gefaciliteerd en het 
draagvlak van het initiatief wordt duidelijk en publiekelijk zichtbaar binnen de 
trechter van het platform Mpower en haar netwerk. 
 

 Er door de overheid en partners bespaart kan worden op mankracht  
Zonder Mpower zouden overheden en partners mankracht moeten inzetten om op 
een goede manier de beoordeling, verstrekking, monitoring en verantwoording van 
relatief kleine bedragen voor sociale initiatieven te verzorgen. Dit wordt automatisch 
al verzorgd door het gezamenlijke veld van burgers, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven en levert in dit kader niet alleen een besparing en mooiere resultaten op, 
maar is in de praktijk ook sterk democratisch; loslaten, maar niet los laten vallen. 
 

 Social Return in de praktijk beter en breder vorm krijgt  
Doordat er een concrete en aantrekkelijke route ontstaat voor bedrijven om invulling 
te geven aan hun (aanvullende) Social Return verplichting en hier met Mpower een 
duidelijke keuze en weging van waarde aan gekoppeld is, krijgt Social Return in de 
praktijk beter en breder vorm. Daarnaast kan op mankracht rondom het  inregelen, 
monitoren en verantwoorden van social returnverplichtingen bespaard worden. 
 

 Er meer sociale investeringen van buiten Zutphen in Zutphen worden gedaan 
De kansen voor burgerinitiatieven voor co-financiering van buiten Zutphen (zoals 
landelijke fondsen) worden vaak niet of onvolledig benut, dankzij de Mpower 
trechter komt dit dichterbij en ontsluiten we extra middelen naar Zutphen. 
 

 Er meer samenwerking en minder versnippering is 
Initiatieven worden met elkaar in contact gebracht om enerzijds van elkaar te leren 
en anderzijds samen te werken waar er sprake is van overlap van doel of middelen. 
 

 Er meer samenwerking/afstemming is tussen de ondersteuners van initiatiefkracht 
Ondersteuners die initiatieven (financieel) ondersteunen (sociale fondsen en 
netwerken) sluiten proactief aan bij de projecten die passen en werken meer samen 
om daarmee maximaal bereik te kunnen behalen met de beschikbare middelen. 
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3. Founding partners 
 
Mpower is formeel een concept van de sociale onderneming De Twee Musketiers B.V. 
(DTM). De uitvoering zal in dit geval geschieden onder de vlag van Stichting de Zutphense 
Uitdaging. Het doorontwikkelen en het vormgeven en dragen van de uitvoering zal worden 
gedaan onder leiding van een breed scala aan betrokken partijen; de Founding Partners. 
Zoals inherent aan het Mpower-model zijn er vele gradaties waarin mensen en partijen 
kunnen meedoen; van eenmalig een uurtje vrijwilligerswerk tot een adviesrol in de 
organisatie en van sponsor van een van de initiatieven tot een meerjarige verbinding als 
Founding Partner van het platform. Mpower richt zich proactief op een open sfeer waarbij 
continu nieuwe samenwerkingen worden gezocht en waarbij nieuwe partners die waarde 
kunnen toevoegen meer dan welkom zijn. 
 
De huidige Founding partners: 
- Zutphense Uitdaging    - Torenfonds 
- BOTZ (Bestuurders Ondersteuning Team)  - Stichting VIA 
- De Werkmakers      - NEZ (Netwerk Eenzaamheid Zutphen)  
- Verbindkracht (armoedepact Zutphen)  - Stichting Sociale Innovatie & Co. 
- Zutphen Energie     - Perspectief Zutphen 
- Rabobank 
 
Aanvullende ondersteuning vanuit de huidge founders Zutphense Uitdaging/Matchgroep: 
- Addink Transport    - DWR Notarissen 
- Alliander/Kenter   - Print2pack 
- De Procesmakers   - DUS Zutphen 
- Ten Hag Makelaars   - Driekant     
- Gelre Ziekenhuizen   - Sutfene 
- Arriva    - Glans Schoonmaakbedrijf 
- Enzerink    - Woonbedrijf Ieder1 
- Samenwerking Glasverzekering - TorenstadGroep 
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Samenstelling stuurgroep 
Een vertegenwoordiging van de Founding Partners vormen samen met een aantal experts 
een stuurgroep. Gaandeweg zal deze stuurgroep in samenstelling meebewegen met de 
ontwikkelingen. Voor de eerste opstartperiode is de samenstelling als volgt; 
 

 Piet van Veen, voorzitter  
vertegenwoordiging Torenfonds en De Werkmakers 
 

 Gidie Ritzerveld 
vertegenwoordiging Torenfonds, De Werkmakers en Job- en Schuldhulpmaatje 
 

 Frans Manders 
vertegenwoordiging wijkteams 
 

 Hein Reitsma  
vertegenwoordiging NEZ: Netwerk Eenzamheid Zutphen 
 

 Hans Derksen  
vertegenwoordiging armoedepact Verbindkracht, Stichting VIA en BOTZ 
 

 John Verheijden 
vertegenwoordiging Zutphen Energie 
 

 Remco Feith  
binnenstadsmanager en vertegenwoordiging bestuur Zutphense Uitdaging 
 

 Daniel Hes 
vertegenwoordig Perspectief; welzijnsorganisatie 
 

 Wineke de Bree  
De Bree communicatie, als expert communicatie 
 

 Ariadne Noomen 
Projectleider Social Return Gemeente Zutphen 
 

 Ronald Heusschen  
Vertegenwoordiging lokale sociale fondsen en Karacht 
 

 Claasje Reijers 
Bureau C.A.T.E.R. en projectleider projectenteam 
 

 Rolf Winter 
DTM en softwareontwikkelaar VoorMeerWaarde B.V. 
 

 Armijn van Roon 
DTM & algemeen projectleider namens de Zutphense Uitdaging 
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4. Doorkijkje in het Mpowerproces 
 
 
Om de integrale aanpak van het Mpower-model goed te kunnen begrijpen is het van belang 
om inzicht te krijgen in de onderliggende stappen. Op de volgende pagina is daarom een 
visual toegevoegd die het hele proces in 1 beeld vangt. Daaropvolgend is per stap een kleine 
uitwerking beschreven. 
 
Tijdens fase 2 (zie de  toelichting van de fasering in hoofdstuk 5) zal samen met de Founding 
Partners en stakeholders aan de hand van onderstaande stappenbeschrijving worden 
uitgewerkt welke stappen in het proces concreet waartoe moeten leiden en hoe deze 
stappen er precies uit komen te zien. Ook zal gekeken worden in welke 
samenwerkingsverbanden de verschillende stappen het beste uit de verf zouden kunnen 
komen en zullen in dit kader verbanden met mogelijke aanvullende (Founding) Partners 
worden gezocht.  
 
De uitwerking van de verschillende stappen zal tevens worden vertaald in een uitgebreid 
stappenplan. Dit huidige document beschrijft hoofdzakelijk een doorkijkje in het 
Mpowerproces en is gericht op de fasering van de opstart en de uitgangspunten. 
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Het stappenplan van Mpower 
Mpower is een nieuwe samenwerkingsvorm van verschillende partijen om maatschappelijke 
initiatieven te laten starten en excelleren. Er wordt gewerkt met een vast stappenplan dat 
als doel heeft initiatieven tijdens hun ontwikkelproces te faciliteren, zodat ze alles (Mensen, 
Materialen en Middelen) kunnen ophalen dat nodig is om het initiatief te laten uitgroeien 
tot een succesvol project.  
 
Een vrijwillige projectcoach zorgt voor goede begeleiding tijdens het doorlopen van het 
stappenplan. Met een goede basis en rekening houdend met cruciale succesfactoren 
vergroten we de kans van slagen van het initiatief. 
 
Offline en online platform 
Mpower vraagt van maatschappelijke initiatieven een goede voorbereiding en een helder 
projectplan. De initiatiefnemers worden tijdens de totstandkoming hiervan en het daarop 
volgende proces offline begeleid door een groeicoach waardoor ze beter in staat zijn om het 
gewenste resultaat te behalen.  
 
Met deze stevige basis als vertrekpunt kan Mpower de hulpvragen van maatschappelijke 
initiatieven beter zichtbaar maken, concrete matches maken en zorgen dat het voor derden 
toegankelijker wordt om de initiatieven te ondersteunen. Een groot deel van het traject en 
de begeleiding van Mpower zal offline plaatsvinden.  
 
Om goede zichtbaarheid te realiseren en initiatieven in een vroeg stadium ook breder 
toegankelijk te maken wordt een nieuw online platform gelanceerd. Dit online middel vormt 
de centrale plek waar alle initiatieven zich presenteren en waar geïnteresseerden de 
projecten kunnen bekijken en direct kunnen participeren door het aanbieden van 
Menskracht (kennis of handjes), Materiaal (fysieke spullen, grondstoffen of materialen) 
en/of Middelen (financiële ondersteuning). 
 
 
 
 
 
De M van Mpower 
Mpower zorgt door het activeren en ontsluiten van maatschappelijke betrokkenheid uit 
verschillende hoeken voor de Empowerment van mensen, maatschappelijke initiatieven en 
daarmee van de samenleving. In de zeven te doorlopen stappen en met de inzet van 
verschillende expertises wordt gewerkt aan een kleurig mozaïek waarin verschillende 
mensen en partijen een klein stukje bijdragen, maar dat tegelijkertijd toch een heldere 
samenhang toont tussen alle afzonderlijke onderdelen en samen een geheel vormt: 
Mozaïekpower. Tijdens alle stappen wordt concrete Matchpower ingezet om koppelingen 
te maken tussen het initiatief en mensen en partijen die haar verder kunnen helpen. 
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Stap 1. Doordenken en presenteren – volgens format 

 
Met een goed onderbouwd plan, is de kans van slagen groter. In deze eerste stap ligt de 
focus op het inventariseren en ontwikkelen van een goede basis. 
 
Doordenken 
Er wordt gewerkt naar een helder aansprekend projectplan dat tot op detail doordacht is. 
Ieder initiatief dat voor Mpower in aanmerking komt, krijgt een projectcoach die de 
initiatiefnemer(s) begeleidt; van ontwikkeling tot werving van (financiële) ondersteuning. 
Deze vrijwillige adviseur kent het Mpower-proces, stelt de juiste vragen, kent het 
maatschappelijk veld en weet hoe het bedrijfsleven aangesproken kan worden.  
 
De projectcoach kan ook inschatten of een initiatief voldoende onderscheidend is of dat er al 
vergelijkbare initiatieven bestaan waar men beter een samenwerking mee zou kunnen 
verkennen. Hiermee voorkomen we dat er energie gestopt wordt in een nieuw initiatief 
terwijl er al oplossingen bestaan en versterken we bestaande initiatieven met extra 
denkkracht of energie.  
 
Het projectplan is aantrekkelijk bondig en heeft vaststaande kaders. Het projectplan vormt 
het brondocument dat in de Mpower-stappen cruciaal is om derden te overtuigen en 
draagvlak & betrokkenheid te realiseren. De kernvragen die beantwoord worden in het 
projectplan: 
 
1. Waarom starten we dit initiatief? 
2. Wat gaan we precies doen, hoe, waar en wanneer? 
3. Wie hebben we daarbij nodig? En met wie gaan we samenwerken? 
4. Wat is de meerwaarde en impact voor de samenleving? 
5. Wat hebben we nodig?  
 
Deze laatste vraag krijgt antwoord in de vorm van een wensenlijst met drie kolommen dat 
tevens de begroting vormt voor het gehele plan. De uitsplitsing voorziet in haar presentatie 
in een aantal vaste macro onderdelen waar ook gemakkelijk op gedetailleerd niveau op kan 
worden ingezoomd indien gewenst (bijvoorbeeld tot aan taakniveau).  
De drie kolommen betreffen: 
 

- Wat is er nodig? (met link naar detailbeschrijving/specificaties) 
- Wanneer is het nodig?  
- Wat is het waard? (in euro’s) 
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Presenteren 
De samenvatting van het plan wordt in een kort (pitch-)filmpje vastgelegd, zodat derden in 
korte tijd een goede indruk krijgen van het initiatief, de noodzaak van het initiatief begrijpen 
en de mensen achter het initiatief leren kennen. Dit filmpje kan laagdrempelig door de 
initiatiefnemers via mobiel worden opgenomen maar kan ook tegen een gereduceerd tarief 
(kostprijs) door een van de aangesloten partnerbedrijven van Mpower professioneel worden 
gemaakt. 
 
Het projectplan met begroting en het pitchfilmpje worden op het online platform 
gepubliceerd zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. Dit platform vormt na de eerste stap 
de centrale plek waar alle initiatieven zich presenteren en waar geïnteresseerden de 
initiatieven en hun openstaande vragen kunnen bekijken. Bij interesse kan men gemakkelijk 
meer informatie vinden/opvragen en wanneer het ijzer heet is kan dit worden gesmeed 
doordat men in een soepele stroom en via een betrouwbare structuur direct zichtbaar 
kunnen aangeven te willen participeren in een project.  
 

 
 
 
 
Stap 2. Bedrijven betrekken - in natura 

 
In deze tweede stap ligt de nadruk op het realiseren van zichtbaarheid bij het bedrijfsleven 
en koppelingen maken met bedrijven. Op deze manier krijgt het bedrijfsleven de kans om 
voor hen relevante initiatieven (in natura) te ondersteunen. Zo ontstaat startkracht met 
betrokkenheid, kennis en kunde van het bedrijfsleven. 
 
De Matchgroep 
De Matchgroep bestaat uit ongeveer 15 lokale/regionale ondernemers en ondernemende 
mensen uit het bedrijfsleven. Zij nemen als vrijwilliger onbezoldigd deel aan de Matchgroep 
en stimuleren ook andere bedrijven uit hun netwerk (of nieuw aan te boren netwerk) om 
hun maatschappelijke betrokkenheid in praktijk te brengen met concrete acties die de 
Mpower-initiatieven helpen met wat ze nodig hebben. De Matchgroep vergadert 6x per jaar 
en kijkt dan per initiatief op welke manier zij bedrijven kunnen uitdagen om -vaak met 
gesloten beurs- een bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om advies, denkkracht, 
menskracht, materialen, producten en diensten. 
Tijdens de matchgroepvergaderingen wordt gebruik gemaakt van de content van het online 
platform van Mpower. Nieuwe initiatieven worden in de matchgroep besproken en per 
begroting wordt bekeken waar matchgroepleden kunnen helpen door eigen expertise in te 
zetten of door  een waardevolle link te leggen in het eigen netwerk. 
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De Spullenbank 
Bedrijven en particulieren die meubilair over hebben kunnen dat doneren aan de 
Spullenbank. Sociale initiatieven die geen financiële middelen hebben om bijvoorbeeld 
meubilair aan te schaffen kunnen een verzoek indienen bij de Spullenbank.  
Het Mpower-platform wordt door de Spullenbank structureel gescand of er matches 
gemaakt kunnen worden met initiatieven die behoefte hebben aan fysieke spullen, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de inrichting van locaties of computers om op te werken.  
De Spullenbank opereert los van de matchgroepvergaderingen en legt zelf de verbindingen 
tussen vraag en aanbod. 
 
Social return 2.0  
Social return is van oorsprong begonnen als een aanpak om meer lokale werkgelegenheid te 
creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen 
leveranciers een social return-verplichting opleggen waarmee de leverancier bij de 
uitvoering van de opdracht werkplekken moet inrichten voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Niet elke leverancier of elke opdracht leent zich echter voor het in dienst 
nemen van mensen. Soms geheel niet, soms gedeeltelijk. Dit is dan ook aanleiding geweest 
om aanvullend een bredere vertaling van ‘Social Return’ te creëren; wanneer een bedrijf een 
aantoonbare maatschappelijke activiteiten met impact ondersteunt en daarmee ter hoogte 
van het opgelegde bedrag aan waarde de lokale samenleving inbrengt (middels passende 
verrekeningen in het bouwblokken-rekenmodel) dan kan dit dienst doen als inlossing van de 
social return verplichting.  
Via Mpower is zichtbaar welke projecten voldoen als alternatieve social return-verplichting. 
Bedrijven kunnen zelf beoordelen welk project of initiatief het beste bij hen past of hier 
advies over inwinnen, zodat eigen expertise ingezet kan worden en er een match totstand 
kan komen die bij het bedrijf past en tegelijkertijd aansluit bij wat sociale initiatieven nodig 
hebben. Een snelle koppeling zorgt indien gewenst voor direct contact tussen de betrokken 
partijen.  
 
Beursvloer / events 
Ook op eventniveau zal het bedrijfsleven worden betrokken, kleine events zoals een 
matchuitje is hier een voorbeeld van, maar ook relatief grote events zoals bijvoorbeeld een 
Beursvloer. Op de Beursvloer ontmoeten vele bedrijven, lokale maatschappelijke 
organisaties en sociale initiatieven elkaar. Niet om aandelen te verhandelen, maar om profijt 
van elkaar te hebben en concrete matches te maken. Vraagstukken op het gebied van 
Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven onder het mom van 
‘geen contract, maar contact!’ met gesloten beurs ingevuld. 
Tijdens deze events (en in de aanloop) zullen de Mpower initiatieven, hun vragen en wensen 
snel en goed zichtbaar worden en centraal staan.  
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Stap 3. Vrijwilligers werven – 2.0 

 
Zodra duidelijk is op welke wijze het bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan het initiatief, 
wordt ook duidelijker wat voor inzet er van vrijwilligers nodig is. Er zijn verschillende sporen 
om vrijwilligers te bereiken en te activeren. 
 
Eigen achterban activeren 
De eigen achterban van verenigingen en stichtingen is over het algemeen wel betrokken, 
maar wordt niet altijd optimaal gemobiliseerd om als vrijwilliger te helpen bij extra 
projecten. Soms omdat het niet voldoende duidelijk of gekaderd is wat er wanneer moet 
gebeuren en hoe aantrekkelijk en actief dat gepresenteerd en gepromoot wordt.  
Via het platform is laagdrempelig en goed zichtbaar wat een vrijwilliger voor het initiatief 
kan betekenen. Het maakt intekenen op een detailvraag, een taak of een groter project, 
eenvoudig, waardoor de achterban makkelijk geactiveerd kan worden door het linkje naar 
het project te delen. 
 
Nieuwe vrijwilligers werven 
Mensen (jong én oud) willen zich in toenemende mate betekenisvol inzetten voor anderen 
en op vrijwillige basis bijdragen aan een project. Tegelijkertijd wil of kan niet iedereen zich 
voor langere tijd ergens aan verbinden. Vaak hebben mensen volle agenda’s en/of weten ze 
niet waar ze zouden moeten beginnen en stellen hun vrijwillige inzet daardoor uit of soms 
zelfs af. 
Op het platform is eenvoudig en aantrekkelijk zichtbaar welke initiatieven op zoek zijn naar 
vrijwillige ondersteuning en voor welke specifieke taak en periode. Het platform kan 
daarmee een grote rol gaan vervullen in de regio met betrekking tot het vinden van 
vrijwilligerswerk en -vanuit de initiatieven gezien- met betrekking tot het bereiken van 
nieuwe doelgroepen.  
Vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen via Mpower niet alleen betrokken raken, maar ook 
betrokken blijven bij (ook waar men zelf -nog- niet actief aan deelneemt) door een project te 
blijven volgen. Het delen van tussenstappen en het resultaat is eenvoudig voor de 
initiatieven en hiermee wordt het makkelijker om betrokkenen te blijven informeren en te 
blijven binden. 
 
NLdoet  
Ook op eventniveau zullen vrijwilligers worden betrokken, Nl Doet van het Oranjefonds is 
hier een mooi voorbeeld van; jaarlijks organiseren zij de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en sluiten wij daarbij aan door ook lokaal particulieren en bedrijven (vaak in het 
kader van maatschappelijk betrokken teamuitjes) uit te dagen ook de handen uit de 
mouwen te steken. Enorm veel mensen zetten zich jaarlijks tijdens dit tweedaags event in 
voor lokale initiatieven en er is veel publiciteit en zichtbaarheid mee gemoeid waar Mpower 
op mee kan liften. Bovendien is de inzet van deze tijdelijke vrijwilligers erg interessant voor  
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betrokkenheid op langere termijn zodat ze enerzijds een project kunnen blijven volgen (en 
wellicht meer gaan doen) en anderzijds mogelijk geïnspireerd raken om vaker 
vrijwilligerswerk te doen. 
 
Kennis-karavaan  
Initiatieven kunnen gebruik maken van een expertisepoule van ervaren ondernemers en 
ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger hun kennis ter beschikking stellen om een initiatief 
met kennis tijdelijk vooruit te helpen. Zo zijn er een aantal zaken waar elk initiatief aandacht 
voor zou moeten hebben zoals bijvoorbeeld financieel management en marketing, maar ook 
op organisatorisch niveau komen veelal bij initiatieven dezelfde vragen voor. Een vast team 
van bedrijven en vrijwilligers stellen hun kennis op deze terreinen ter beschikking. 
 
 

 
 
 
Stap 4. Particulier geld werven - crowdsourcing 

 
Met de kennis van stap 1, 2 en 3 is nu goed inzichtelijk wat er (financieel) nog nodig is om 
het initiatief te laten slagen. Omdat duidelijk is geworden wat er in natura allemaal al 
geregeld kon worden en wat niet, is het geld dat hier gegenereerd wordt om datgene te 
kunnen inkopen dat niet anders ingevuld kon worden daadwerkelijk effectief besteed. In 
deze vierde stap wordt in de particuliere sector gezocht naar financiële bijdrages.  
 
Eigen achterban mobiliseren 
Naast de eigen achterban die zich als vrijwilliger inzet, zijn er ook mensen die daar tijd 
technisch of om een andere reden geen ruimte voor hebben. Toch is deze groep vaak 
betrokken, of relatief makkelijk betrokken te krijgen. Indien dit goed gebeurt blijkt de 
achterban vaak best bereid om ook financieel bij te dragen aan een project. Het is van 
belang dat deze groep dan op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier hun 
betrokkenheid kan tonen met een financiële bijdrage. Geen ingewikkelde overboekingen, 
maar directe donaties via het platform. 
Initiatieven hoeven in hun eigen achterban slechts de link naar het project te delen met de 
mededeling dat er nog bijdragen gezocht worden en daarmee betrekken ze moeiteloos een 
grotere groep van supporters. Tevens blijven ook de kleine donateurs in staat om het project 
(en dus het effect van hun donatie) te volgen waardoor de initiatieven makkelijk hun 
donateurs kunnen informeren en zich aan hen kunnen binden.  
 
Lokale gevers 
Regelmatig zijn er mensen die een lokaal initiatief willen steunen, maar niet goed weten 
welk initiatief. Op het platform kan deze groep zich eenvoudiger oriënteren en keuzes 
maken. Ook hiervoor geldt: directe donaties zijn via het platform gemakkelijk en 
aantrekkelijk; het ijzer smeden wanneer het heet is. Daarnaast wordt vanwege de vele 
uitingen steeds bekender dat geven aan een lokaal doel gemakkelijk, leuk en effectief is. 
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Interne acties 
Club-lootjes verkopen, oliebollen of compost; er zijn legio mogelijkheden om via eigen acties 
geld op te halen bij particulieren, door deze acties te koppelen aan de presentatie op het 
platform krijgen mensen meer inzicht en inspiratie over het project en kan men volgen wat 
er van de actie terecht is gekomen.  
 
Externe acties 
Op verschillende manieren kunnen scholen, winkeliers en andere partijen betrokken worden 
om bij te dragen. Een sponsorloop, speciale acties, goede doelenpotjes op de toonbank of 
verkoop van speciale producten kunnen allemaal geld opleveren voor het initiatief. Scholen 
kunnen bijvoorbeeld hun sponsorloop richten op een Mpowerproject, maar kunnen dit ook 
combineren met een verbinding in natura, bijvoorbeeld door leerlingen aan ditzelfde project 
ook vrijwilligerswerk te laten doen.  
Deze externe acties dragen daarnaast ook flink bij aan de zichtbaarheid van het initiatief. 
 
 

 
 
 
 
Stap 5. Sociaal geld ophalen bottom up 

 
Bij stap 5 sluiten fondsen aan die passen bij de betreffende initiatieven. Het is hierbij het 
uitgangspunt dat ongeveer 40% van de begroting van de initiatieven reeds gedekt is in de 
vorige stappen. Een initiatief klopt dus niet bij een fonds aan voor volledige financiering, 
maar laat haar reeds behaalde draagvlak zien en vraagt een deelbijdrage. Dit ‘sociaal 
gelabeld geld’ kan hierdoor effectiever worden ingezet en meer aansluiten bij wat er nodig is 
bij de projecten. 
 
Lokale fondsen 
Lokale fondsen kunnen (al dan niet gezamenlijk) projecten adopteren en/of zich verbinden 
aan het platform door jaarlijks een standaardbijdrage voor Mpowerprojecten te reserveren. 
Werving en selectie van projecten wordt hiermee een stuk makkelijker voor deze fondsen en 
daarnaast krijgen ze direct inzicht in, en aansluiting bij, wat er bottom-up uit de samenleving 
komt aan sociale initiatieven. 
 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om nog actiever betrokken te raken door 
bijvoorbeeld ook groeicoach van een project te worden of op een andere manier ook in 
natura verbinding te maken. 
 
Serviceclubs 
Serviceclubs (zoals Lions, Kiwanis, Soroptimisten, Rotary’s etc.) kiezen vaak lokale projecten 
om te ondersteunen door acties en evenementen te organiseren die geld ophalen voor het 
goede doel (een veiling, wijnsale etc.). Lokale serviceclubs kunnen evenals de lokale fondsen  
(al dan niet gezamenlijk) projecten adopteren en/of zich verbinden aan het platform door  
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jaarlijks de opbrengst van een aantal activiteiten aan Mpowerprojecten te doneren. Werving 
en selectie van projecten wordt hiermee een stuk makkelijker voor deze fondsen en 
daarnaast krijgen ze direct inzicht in, en aansluiting bij, wat er bottom-up uit de samenleving 
komt aan sociale initiatieven. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om nog actiever 
betrokken te raken door bijvoorbeeld ook groeicoach van een project te worden of (als 
team) op een andere manier verbinding te maken met projecten. 
 
Bedrijven & foundations  
Naast de verbinding met bedrijven die bij stap 2 gemaakt wordt kunnen bedrijven er ook 
voor kiezen om een financiële ondersteuning aan te bieden. Op dit moment ondersteunen 
bedrijven Stichting de Zutphense Uitdaging bijvoorbeeld door jaarlijks gezamenlijk ongeveer 
80% van de volledige begroting te doneren. Deze bijdrage willen we in het Mpowermodel 
uiteindelijk ombuigen naar een bijdrage aan projecten. Projecten die goed passen bij de aard 
van de bedrijven en waarbij bij voorkeur de verbinding uit meer bestaat dan alleen financiële 
ondersteuning, maar ook uit kennis, kunde, materialen en/of menskracht. 
Stichting de Zutphense Uitdaging zal dus niet langer middelen gaan werven (of heel beperkt) 
voor haar eigen organisatie, maar zal zich primair richten op het werven van bedrijven die de 
Mpowerprojecten ondersteunen. 
 
Landelijke fondsen 
Wanneer alle voorgaande stappen zijn genomen is het nog relatief weinig moeite om goede 
fondsaanvragen voor landelijk fondsen te maken. Alle informatie en het zichtbare draagvlak 
is gereed en aantrekkelijk toonbaar. Desondanks is het nog steeds wel extra werk om deze 
aanvragen eruit te sturen (aangaande die fondsen die nog niet proactief aan Mpower 
verbonden zijn en op die manier projecten steunen). Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor 
het initiatief om een profesional in te schakelen op basis van no-cure-no-pay of less-cure-
less-pay. Ook kunnen zij ervoor kiezen dit geheel zelf te doen, eventueel met advies van de 
groeicoach.  
 
In eerste instantie zal het aantal externe partijen dat hiervoor ingeschakeld kan worden 
beperkt zijn; Het Torenfonds neemt dit deel namelijk voor haar rekening. Een deel van de 
‘pay’ die hiervoor na het behalen van resultaat aan het Torenfonds wordt uitgekeerd zal 
worden toegevoegd aan het vermogen van het Torenfonds, waarvan het rendement 
uiteraard weer gebruikt zal worden om nieuwe projecten te ondersteunen. 
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Stap 6. Support gemeente 

 
Een goede voorbereiding en aantrekkelijke presentatie vergroot de kans op slagen. Het 
succesvol doorlopen van stap 1 t/m 5 zegt daarnaast iets over draagvlak voor het initiatief; 
het is daarmee aantoonbaar dat de samenleving (uit verschillende hoeken) bij wil dragen 
aan het initiatief. Alles is startklaar en de begroting is zo goed als rond. Voor Mpower is dit 
de maatstaf dat een initiatief grote kans van slagen heeft. Nu rest alleen nog de laatste 
sluitposten die op een andere manier niet gedekt konden worden. In stap 6 wordt daarvoor 
gebruik gemaakt van een budget dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor de 
ondersteuning van deze maatschappelijke initiatieven. Als ongeveer 70 tot 80% van alles wat 
er nodig was (zoals gepresenteerd in de oorspronkelijke begroting) in de vorige stappen 
door het initiatief behaald is, dan is er voldoende draagvlak en volgt er automatisch 
aanvulling vanuit de gemeente. Mpower beheert dit budget, een specifieke aanvraag bij de 
gemeente is dan dus niet nodig. 
 
Naast de voorwaarde voor het minimaal behalen van het percentage voordat een initiatief 
voor de aanvulling van het gemeentelijk geld in aanmerking komt is het mogelijk hierop in 
bijzondere gevallen (bijvoorbeeld na onverwachte afwijzing van een landelijk fonds of 
wanneer initiatieven weinig aaibaar zijn ondanks hun goede presentatie) uitzonderingen te 
kunnen maken. Deze uitzonderingen zullen vooral in de opstartfases van Mpower (zie 
fasering in hoofdstuk 5) meer nodig zijn dan na de gefaseerde opstart omdat nog niet alle 
onderdelen van Mpower op volle kracht zullen zijn tijdens sommige fases. De stuurgroep zal 
gezamenlijk besluiten wanneer een uitzondering gemaakt dient te worden. 
 
 

 
 
 
Stap 7. Resultaat delen 

 
Wanneer een initiatief geslaagd is mag dat groots gedeeld worden in de (sociale) media en 
via eigen communicatiekanalen. Daarnaast is het de kunst om goed contact te houden met 
alle betrokken partijen. Zij zijn immers belangrijke partners (groot én klein) voor het 
succesvol doorlopen van het Mpower-traject en het daadwerkelijk kunnen lanceren van het 
initiatief. In stap 7 wordt het resultaat van het initiatief daarom vastgelegd in een filmpje.  
 
Het filmpje zal op het platform toegevoegd worden, zodat het succes zichtbaar wordt en alle 
mensen en partijen die het project volgen hier automatisch een melding van krijgen. Dit is 
tevens een vorm van relatiebeheer voor de projecten; mensen en partijen die grote of kleine 
bijdragen in geld, tijd of materiaal geleverd hebben worden deelgenoot van de vorderingen. 
Zichtbaar maken welke impact het bijdragen aan Mpowerprojecten heeft draagt bij aan het 
vertrouwen en betrokkenheid op langere termijn, zowel voor initiatieven als voor Mpower. 
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5. Fasering, tijdspad & investering 
 
Fase 1: (3 maanden) 
 

1. Afstemming (beleids)doelen en commitment samenwerking gemeente 
Zutphen/Mpower 

2. Samenwerkingsovereenkomst sluiten gemeente Zutphen/Mpower (formeel onder 
stichting de Zutphense Uitdaging) 

3. Nadere afstemming in gezamenlijkheid m.b.t. te koppelen (beleids)doelen/criteria 
4. Intentieovereenkomsten uitwerken en sluiten met eerste ring co-founding partners 

 
Fase 2: (3 maanden) 
 

 Intentieovereenkomsten uitwerken en sluiten met tweede ring co-Founding Partners 
 Nadere afstemming op detailniveau m.b.t. te koppelen (beleids)doelen/criteria 
 Stuurgroep samenbrengen; eerste interne aftrap eind september 
 MVP-sessies; eerste schetsen en uitwerken functioneel ontwerp + bouw fundament test 
 Draagvlakgesprekken diverse stakeholders 
 Bredere presentatiemomenten 
 Uitwerking details stappen/tijdspad en PR- en persplan 
 Pilotprojecten werven en selecteren, inventarisatie aantallen en omvang lange termijn 
 Verkenning en opstart aanvragen co-financiering voor aanjaagperiode 

 
 

Kosten  
Fase 2 (3 maanden) 
 
Uren  
projectleiding € 55,-  
coördinatie € 35,- 
 

Kosten uren in € 
kosten per uur zijn 
all-inn en excl. btw 
 

Externe kosten in € 
excl. btw 

Totale kosten in € 
excl. btw 

Begeleiding 20 x 55 1.100 Logo + huisstijl + opmaak 1.000 2.100 
Begeleiding 40 x 55 2.200 Web MVP interactieve kaart 5.000 7.200 
  Fotografie 250 250 
  Copywriting + Opmaak 1.000 1.000 
  Implementatie betaalsysteem 500 500 
  Vergader- & Bureaukosten 250 230 
Projectleiding 144 x 55 7.920  7.920 
Conceptontwikkeling & 
aanloopperiode fase 0: 560 
(investering/risico DTM) 

0 
(geen 

doorberekening) 

0 
(geen  

doorberekening) 

0 

Ontwikkeluren van vrij-
willigers 6px24 = 144 uur 

0  0 

  Subtotaal 19.200 
  Onvoorzien 500 
Totaal   19.700 

 



Mpower 
 Projectplan fasering opstart 

 23

 
Fase 3 (3 maanden) 
 

 Verkenning en intentieovereenkomsten sluiten met aanvullende Founding Partners 
 Vorming Stuurgroep (+/- 3 bijeenkomsten), met reeds toegezegde startsamenstelling 
 Doorontwikkeling logo en huisstijl Mpower 
 Doorbouw & testen interactieve kaart van Zutphen met matches/potentiële 

projecten (minimale digitale variant) 
 Functioneel ontwerp online fase 4 
 Functioneel ontwerp offline fase 4 (test) en fase 5 
 Verkenning potentiële partners 
 Opzetten geautomatiseerde afrekeningen/facturatie 
 Uitgebreid stappenplan bijstellen en uitwerken 
 Stakeholderbezoeken (o.a. presentatie & samenwerking wijkteams) 
 Verkenning aanvraag co-financiering aanjaagperiode, o.a. van gemeente – Provincie 
 Start aantal projecten (testcases minimale model), zoveel als in MVP haalbaar/zinnig 

 
 

Kosten  
Fase 3 (3 maanden) 
 
Uren  
projectleiding € 55,-  
coördinatie € 35,- 
 

Kosten uren in € 
kosten per uur zijn 
all-inn en excl. btw 
 

Externe kosten in € 
excl. btw 

Totale kosten in € 
excl. btw 

Begeleiding 20 x 55 1.100 Doorontwikkeling huisstijl 1.000 2.100 
Begeleiding 40 x 55 2.200 Web doorbouw interactieve MVP 

2.500 
4.700 

  Fotografie 250 250 
  Copywriting + opmaak 1.500 1.500 
  Implementatie 

administratiesysteem 1.0 1.000 
1.000 

  Vergader- & Bureaukosten 350 350 
Projectleiding 144 x 55 7.920  7.920 
Ontwikkeluren van vrij-
willigers 6px24 = 144 uur 

0  0 

  Subtotaal 17.820 
  Onvoorzien (+/- 5%) 900 
Totaal   18.720 
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Fase 4 (3 maanden) 

 
 Werving, selectie & training vrijwillige groeicoaches 
 Start aanvullende projecten  
 Stakeholdersbezoeken  
 Indienen aanvraag provincie 
 Heisessie stuurgroep & founding partners 
 Functioneel ontwerp (on- en offline) t.b.v. fase 5 & 6 
 Bouw online uitbreidingen variant fase 5 
 Kick-off bijeenkomst stakeholders (breed, combinatie met event en met voorzichtige 

resultaten testcases)  
 Promotiefilm opnemen 
 Ontwerp en levering PR materiaal (flyers, handboek, banners etc.) 
 Infographic (evt. animatie) 
 Dataoogst-analyse en eerste inrichtingsplan 
 Jaarplan opstellen inclusief ontwikkelen PR strategie 
 Werving en selectie (test)projecten fase 5 

 
 

Kosten  
Fase 4 (3 maanden) 
 
Uren  
projectleiding € 55,-  
coördinatie € 35,- 
 

Kosten uren in € 
kosten per uur zijn 
all-inn en excl. btw 
 

Externe kosten in € 
excl. btw 

Totale kosten in € 
excl. btw 

Begeleiding 20 x 55 1.100 Werving, selectie & training gc’s 750 1.850 
Begeleiding 80 x 55 4.400 Web ontwerp fase 5 & 6 en bouw 

van fase 5: 17.500 
21.900 

Begeleiding 8 x 55 440 Filmwerk 750 1.190 
  Copywriting + Opmaak 750 1.000 
Begeleiding 8 x 55 440 Infographic (animatie) 1.000 1.440 
  Drukwerk/PR Materiaal 1.250 1.250 
  Vergader- & Bureaukosten 600 600 
  Vrijwilligersvergoeding 3p x150 pm 1.350 
Begeleiding 16 x 55 880 Heisessie 500 1.380 
Organisatie 24 x 55 1.320 Kick-off bijeenkomst 25 november; 

catering (80p) etc. 1.000 
2.320 

  Administratie/boekhouding 500 
Projectleiding 16u/wk 
192x55 

10..560  10.560 

Ontwikkeluren van  
vrijwilligers 8px24 = 192 u 

0  0 

  Subtotaal 45.340 
  Onvoorzien (+/- 5%) 2.000 
Totaal   47.340 
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Fase 5 (6 maanden) 

 
 Evaluatie fase 4; leringen vertalen naar aanpassingen 
 Werving, selectie & training aanvullende vrijwillige groeicoaches 
 Werving aanvullende stakeholders/founding partners 
 Inloopkantoor/spreekuur Mpower 
 Starten geselecteerde projecten, aantallen afhankelijk van de vraag, omvang van de 

projecten en de vorderingen van het platform  
 Verfijnen functioneel ontwerp (on- en offline) t.b.v. fase 6 & 7 
 Bouw online uitbreidingen variant fase 6 
 Verkenning DTM inzake het beschikbaar maken van ontwikkelde techniek en 

opgedane kennis voor andere plaatsen 
 Ontwikkelen en lanceren PR campagne, werving en selectie projecten fase 6 

 
 
 

Kosten  
Fase 5 (6 maanden) 
 
Uren  
projectleiding € 55,-  
coördinatie € 35,- 
 

Kosten uren in € 
kosten per uur zijn 
all-inn en excl. btw 
 

Externe kosten in € 
excl. btw 

Totale kosten in € 
excl. btw 

Begeleiding 20 x 55 1.100 Werving, selectie & training gc’s 750 1.850 
Begeleiding 80 x 55 4.400 Web ontwerp fase 5 & 6 en bouw 

van fase 5: 20.000 
24.400 

Begeleiding 16 x 55 880 Campagne PR 2.400 3.280 
Bemanning 2x2 u p/wk  6 
mnd 96 x 35 

3.360 Inloopkantoor/spreekuur 1.000 p 
mnd all inn 6 mnd = 6.000 

9.360 

  Drukwerk/PR Materiaal 500 500 
  Vergader- & Bureaukosten 1.200 1.200 
  Vrijwilligersvergoeding 5p x150 pm 4.500 
  Administratie/boekhouding 1.000 
Projectleiding 12u/wk 
288x55 

15.840  15.840 

Ontwikkeluren van  
vrijwilligers 8px24 = 192 u 

0  0 

  Subtotaal 61.930 
  Onvoorzien (+/- 5%) 3.000 
Totaal   64.930 
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Fase 6 (6 maanden) 

 
 Evaluatie fase 5; leringen vertalen naar aanpassingen 
 Data-analyse 
 Werving, selectie & training aanvullende vrijwillige groeicoaches 
 Starten nieuwe geselecteerde projecten, aantallen afhankelijk van de vraag, omvang 

van de projecten en de vorderingen van het platform  
 Heisessie stakeholders/founding partners 
 Verfijnen functioneel ontwerp (on- en offline) t.b.v. eindoplevering (= fase 7) 
 Bouw online uitbreidingen variant fase 7 
 Werving en selectie projecten fase 7 
 Opleveringsfeestje eind 2021 (met successen projecten en kick-off naar volgend jaar) 
 On-going finetuning en laatste grote bouwwijzigingen in de laatste 3 maanden 

 
 
 

 
 
 

Kosten  
Fase 6 (6 maanden) 
 
Uren  
projectleiding € 55,-  
coördinatie € 35,- 
 

Kosten uren in € 
kosten per uur zijn 
all-inn en excl. btw 
 

Externe kosten in € 
excl. btw 

Totale kosten in € 
excl. btw 

Begeleiding 20 x 55 1.100 Werving, selectie & training gc’s 750 1.850 
Begeleiding 80 x 55 4.400 Web ontwerp en bouw fase 6 

(eindoplevering) van fase 6: 20.000 
24.400 

Begeleiding 8 x 55 440 Campagne PR 2.400 2.880 
Bemanning 2x2 u p/wk  6 
mnd 96 x 35 

3.360 Inloopkantoor/spreekuur 1.000 p 
mnd all inn 6 mnd = 6.000 

9.360 

  Drukwerk/PR Materiaal 500 500 
  Vergader- & Bureaukosten 1.200 1.200 
Begeleiding 16 x 55 880 Heisessie 500 1.380 
Organisatie 24 x 55 1.320 Opleveringsfeest en kick-off; 

catering (80p) etc. 1.000 
2.320 

  Vrijwilligersvergoeding 6p x150 pm 5.400 
  Administratie/boekhouding 1.000 
Projectleiding 12u/wk 
288x55 

15.840  15.840 

Ontwikkeluren van  
vrijwilligers 8px24 = 192 u 

0  0 

  Subtotaal 66.130 
  Onvoorzien (+/- 5%) 3.500 
Totaal   69.630 
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Totaalinvestering & dekking fases 1 t/m 6 
 
 

Totaal eenmalige investering t.b.v. opstart & dekking 
Fase 1 t/m 5 (21 maanden) 
 
Fase 
 

Looptijd Bijzonderheden Totale kosten in € 
excl. btw 

Fase 1 2 maanden aanloop 0 
Fase 2 3 maanden  19.720 
Fase 3 3 maanden  18.720 
Fase 4 3 maanden  47.340 
Fase 5 6 maanden  kosten kunnen lager uitvallen 64.930 
Fase 6 6 maanden  kosten kunnen lager uitvallen 69.630 
Subtotaal 21 maanden kosten kunnen lager uitvallen 216.840 
Onvoorzien 21 maanden afgerond; +/- 2% 4.660 
Totaal fase 1 t/m 6 21 maanden eenmalige investering 225.000 
    
Investeringsspreiding 5 jaar per jaar: 45.000 
Dekking 5 jaar 1/3 = 75.000 Gemeente Zutphen 

per jaar: 
 

15.000 

Dekking 5 jaar Co-Financiering 2/3 = 150.000 totaal 
per jaar: 

Founding Partners, Fondsen, DTM &  
Zutphense Uitdaging 

   

30.000 
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Fase 7 - vanuit een bestendig model doorontwikkelen 
 
Na fase 6 zal het volledige platform gebouwd en bijgestuurd zijn en in fase 7 zal dit nog eens 
een flinke finetuning krijgen. Dit alles gebaseerd op  kennis en ervaring uit de praktijk en 
wordt zij gedragen door een brede community van betrokken partners, dragers en 
ondersteuners. 
 
Zowel on- als offline kan Mpower vanaf dit moment zelfstandig opereren en beheerd 
worden door bevlogen mensen. Het platform en de ondersteuning kan zichzelf ook 
financieel volledig onderhouden dankzij de resultaten uit de succesvolle donaties aan 
projecten, zowel van particulieren, bedrijven als van maatschappelijke partners en founders.  
 
Alle lopende kosten en benodigde ontwikkelinvesteringen zijn vanaf hier afhankelijk van het 
(stijgende) aantal succesvolle projecten. Omdat hierbij sprake is van een percentage (11%) 
van de opbrengst zijn vanaf dit moment de kosten en opbrengsten op hoofdlijnen evenredig 
variabel en kunnen daardoor structureel worden gedekt.  
 
Omdat de formele uitvoerende partij een stichting is met een onafhankelijk bestuur en 
statutair zonder winstoogmerk opereert zal een eventueel overschot altijd worden besteed 
aan extra impact door aanvullende investeringen in het platform en/of door onderliggende 
projecten te ondersteunen met middelen. 
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Uitgangspunten voor succesvolle implementatie, duurzaam bestaan & samenwerking 
 

 Gefaseerde opstart 
- Voorbereidingen vanaf fase 1 
- Eerste pilotprojecten vanaf fase 2 
- Gecontroleerde opschaling projecten in fase 3 en 4 
- Vanaf medio fase 5 op volle kracht, met opschalingsuitloop naar fase 6 
 

 De looptijd van de samenwerking met de gemeente Zutphen betreft 5 jaar, met ieder 
jaar een formeel evaluatiemoment.  
 

 De Gemeente Zutphen stelt jaarlijks een bedrag (€ 143.000,-) ter beschikking voor 
ondersteuning van projecten bij stap 6 in het Mpowermodel (wanneer een initiatief 
in de eerdere stappen de vereiste minimale cofinanciering/het draagvlak heeft 
bereikt). Ditzelfde geldt voor stap 5 van diverse partners (waaronder reeds 
toegekend; de gezamenlijke lokale fondsen € 28.000 per jaar en de Rabobank € 
12.500 per jaar) 
 
Wanneer het bedrag in het betreffende jaar niet volledig wordt gebruikt zal het 
eventuele restbedrag onder dezelfde doelstelling en voorwaarden worden 
doorgeschoven het daaropvolgende jaar. 
 

 Jaarlijks draagt Mpower inhoudelijke, organisatorische en financiële verantwoording 
af in de vorm van een digitaal totaalverslag.  
Daarnaast zijn, inherent aan het Mpowermodel, alle projecten, bijbehorende 
bijdragen en resultaten altijd transparant en online publiekelijk zichtbaar en zijn alle 
vorderingen van de verschillende projecten ‘live’ te volgen. 
 

 In een structurele vertegenwoordiging in de stuurgroep van Mpower en/of tijdens 
tussentijdse overleggen en/of tijdens de jaarlijkse evaluatie kunnen partners wensen 
aangeven met betrekking tot inhoudelijke accenten en eventuele bijsturing. 
 

 De totale eenmalige investering voor de volledige totstandkoming en opstartperiode 
van 21 maanden wordt verspreid over de verschillende samenwerkende partners en 
cofinanciers. In het verlengde van het gedachtegoed van Mpower draagt, evenals bij 
de projecten die het Mpowerproces volgen, de gemeente Zutphen hier +/- 30% aan 
bij, de andere co-financiers dekken gezamenlijk de resterende +/- 70%. Partijen 
kunnen ervoor kiezen deze investeringsbijdrage gespreid te doen (bijvoorbeeld met 5 
jaar lang een jaarlijks bedrag) en/of als een eenmalige bijdrage bij de opstart. 
 

 Jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Indien prestaties niet worden 
gehaald kan besloten worden de samenwerking vervroegd te beëindigen. Omdat het 
overgrote deel van de investering wel vooraf gedaan moet worden blijft de 
afgesproken dekkingsverdeling van de investering (niet van het eventuele 
beschikbaar gestelde projectengeld) in dat geval wel ongewijzigd. 
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 De samenwerking gaat uit van wederzijds vertrouwen tussen samenwerkende 
partijen en zal in haar basis gestoeld zijn op ‘learning by doing’ onder het motto: 
‘Beter een verkeerde stap gezet en via een omweg bij het goede doel uitkomen dan 
stil blijven staan’. Alle partijen spreken daarom naar elkaar flexibiliteit, vertrouwen 
en openheid uit. 
 

 Los van de eenmalige opstartkosten zal het platform op lange termijn volledig 
zelfstandig kunnen opereren met de middelen die voortvloeien uit de resultaten van 
het platform. Aan alle (succesvolle) projecten zal in dat kader een fee van maximaal 
11% over alle via het on- en offline platform te verwerven middelen (in natura en/of 
in financiën) worden ingehouden (niet over eigen inbreng en/of apart geworven 
fondsen). Hiermee kunnen het platform en alle online en offline begeleiding en 
ondersteuning worden verzorgd en de organisatie achter Mpower voor voldoende 
(en variabel in verhouding tot het aantal gerealiseerde projecten) worden bekostigd. 
Deze 11% is opgedeeld uit twee elementen; 4% voor het online 
beheer/doorontwikkeling (inclusief conceptlicentie en online onderhoud door DTM) 
en 7% voor het offline beheer, alle projectbegeleiding en ondersteuningsactiviteiten 
die vanuit de Stichting worden vormgegeven. 
 

 Gemeente Zutphen en Mpower trekken waar wenselijk samen op in het vinden van 
Co-financiering voor de eenmalige investering voor de verschillende opstartperioden. 
Stichting De Zutphense Uitdaging is samen met DTM risicodrager indien dit niet of 
onvoldoende slaagt, maar er is van beide kanten een inspanningsverplichting. 
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie 
Even voorstellen; de uitvoerende stichting: 
 

 
 

De Zutphense uitdaging is sinds 2009 een actief netwerk van vrijwilligers uit het Zutphense 
bedrijfsleven die er samen voor zorgen dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen 
ondersteunen. Zo zetten bedrijven kennis, kunde, menskracht en materialen in om sociale 
initiatieven een stap verder te helpen en daarmee een concrete bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van het leefklimaat in Zutphen. 
 
Bedrijven worden via de Matchgroep (+/- 15 mensen uit het bedrijfsleven) uitgedaagd om 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties. Dit kan in de vorm van het 
beschikbaar stellen van geld (middelen) maar meestal ondersteunt men een 
maatschappelijk project met gesloten beurs; met kennis, kunde (menskracht) of materialen. 
Zo stimuleren we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). 
 
De Zutphense Uitdaging speelt daarnaast met zelf ontwikkelde projecten waar diverse 
bedrijven en maatschappelijke organisaties aan kunnen samenwerken, in op actuele 
maatschappelijke vraagstukken met concrete (delen van) oplossingen. Voorbeelden hiervan 
zijn; de sociale flexplek, de Beursvloer, de Spullen- en Huisraadbank, Weekendschool de 
Wereldwijzer, MBO Award de Korf, het project Terug op de Arbeidsmarkt via de Uitdaging, 
NL doet, het Maatschappelijk Betrokken teamuitje, de cadeautjesbank en The Challenge. 
Voor een uitleg in woord en beeld hierbij de link naar een animatiefilmpje (2,5 min): 
https://youtu.be/pUjhSFhTr0E 
 
Ook in de digitale versie van het lustrumboek is (weliswaar qua mensen en partijen licht 
verouderd) meer te vinden over de stichting, de activiteiten en het soort betrokken partijen 
en mensen achter het netwerk: 
https://issuu.com/zutphenseuitdaging/docs/zu_jaarboek_interactief_72dpi_v7?e=16654546
/35690265  


