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In de zomer van 2020 stuurden we een enquête naar alle leden van Dwarsverband over de 
‘zelfbeheerformule’ van hun locatie. Met deze enquête proberen we de vereniging inzicht te geven in 
de verschillende zelfbeheervormen die er zijn binnen Utrecht. De vragenlijst is door 21 leden ingevuld 
en heeft een schat aan informatie opgeleverd, mede omdat onderling informatie nu goed kan worden 
vergeleken. Dé zelfbeheerformule bestaat natuurlijk niet, elke locatie heeft een unieke mix en doet het 
op zijn of haar manier. Het is vaak niet van te voren ‘bedacht’, maar ontstaan en in de loop van de 
jaren veranderd op basis van voortschrijdend inzicht of de komst/het vertrek van vrijwilligers die een 
belangrijke rol hebben binnen de locatie.  
 
We zetten de belangrijkste uitkomsten en opvallendheden uit de vragenlijst voor je op een rij: 
 
Betaalde coördinator 

● Van de 21 locaties die deelnemen aan de enquête hebben 9 initiatieven één of meerdere 
betaalde krachten in dienst, het gaat dan vaak om een beheerder of coördinator. Zoals voor 
de hand ligt gaat dit meestal om de grotere initiatieven in zelfbeheer.  

● Deze coördinator of beheerder neemt vaak een breed pakket aan taken op zich. Denk hierbij 
aan beheer, verhuur/administratie, schoonmaak en/of het aansturen van vrijwilligers. 

 
Ons initiatief is van... 

● 18 van de 21 initiatieven geven aan dat hun initiatief gevoelsmatig van de buurtbewoners of 
van iedereen is. 3 initiatieven geven aan dat hun initiatief gevoelsmatig van de vrijwilligers is. 
 

Rechtsvorm 
● Als rechtsvorm hebben 18 initiatieven een stichting, er zijn 2 verenigingen en er is 1 

coöperatie. 
 

Actieve vrijwilligers 
● 4 initiatieven hebben 0-10 vrijwilligers, 11 initiatieven 10-25 vrijwilligers. 1 locatie 25-50 

vrijwilligers en 5 locaties 50- 100 vrijwilligers. Deze laatste 5 zijn over het algemeen ook de 
wat grotere zelfbeheerinitiatieven. 

● Negen initiatieven keren een vrijwilligersvergoeding uit, 12 niet. 
 
Bezoekers 

● 8 initiatieven ontvangen meer dan 500 bezoekers per maand en 7 initiatieven 250-500 
bezoekers per maand. Wat natuurlijk ontzettend veel bezoekers zijn. 

 
Subsidies en inkomstenstromen 

● 16 initiatieven ontvangen de subsidie Welzijnaccomodaties in Zelfbeheer, 8 de subsidie 
Sociale Prestatie en Dagondersteuning (SPDO) en 5 een bijdrage vanuit het initiatievenfonds. 

● Verder halen 13 initiatieven inkomsten uit bar, activiteiten en verhuur en halen 5 initiatieven 
krijgen inkomsten uit fondsen.  

● De meeste locaties hebben een mix van meerdere inkomstenstromen. 
 
Dagelijkse gang van zaken 

● Bij 7 locaties wordt de dagelijkse gang van zaken (deels) geregeld door een betaalde 
beheerder of coördinator. Bij exact hetzelfde aantal locaties wordt de dagelijkse gang van 
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zaken geregeld door een (beheer)groep vrijwilligers. Bij 6 door het bestuur en bij 1 door een 
vrijwillige coördinator of vrijwilliger. 

 
Bestuursvorm 

● Rol bestuur: 10 initiatieven hebben een meewerkend bestuur, 8 initiatieven hebben een 
bestuur op afstand. 3 hebben een combinatie van beide. 

 
Verhuur 

● 10 locaties verhuren hun locatie wel, 11 niet. Van de 10 locaties die aan verhuur doen 
verhuurt er 1 vast, 2 doen aan losse verhuur en 7 locaties vast/structureel en los.  

● Van de 10 initiatieven die hun locatie verhuren hebben 7 locaties verschillende huurtarieven 3 
niet. De meeste locaties verhuren tegen een laag tarief  of gratis aan bewoners aan de wijk 
en voor commerciële activiteiten vragen ze een hoger bedrag. 9 van de 10 locaties werken 
met huisregels en/of huurcontracten. 

 
Eigen activiteiten 

● 18 van de 21 initiatieven organiseren eigen activiteiten, zoals: samen eten, 
gezelschapsspellen en evenementen. Maar ook een flink aantal locaties hebben een 
ouderensoos/senioreninloop en/of organiseren culturele activiteiten.  

● Aan de activiteiten wordt soms wat verdient, maar vaker dekken de inkomsten net de 
uitgaven voor de activiteit. 
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