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Bewonerspanel Initiatievenfonds 

Initiatievenfonds bij een kwart van de panelleden bekend 

Een kwart van de panelleden heeft wel eens gehoord van het Initiatievenfonds. Van deze groep 

weten zeven op de tien panelleden ook waar het Initiatievenfonds voor is. Het bekendste van het 

Initiatievenfonds vinden de panelleden dat de gemeente een initiatief ondersteunt, dat er eigen 

inzet gevraagd wordt van aanvragers en deelnemers en dat het initiatief een gemeenschappelijk 

belang dient. Het minste bekend van het Initiatievenfonds is dat grote initiatieven drie keer per jaar 

worden beoordeeld. 

 

Van de groep panelleden die weten waar het Initiatievenfonds voor is hebben twee op de vijf (41%) 

ook deelgenomen aan een initiatief en een kwart van deze groep (24%) heeft zelf een initiatief met 

ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds georganiseerd. 

 

Het Initiatievenfonds wordt door vier op de vijf panelleden (80%) positief beoordeeld. In totaal heeft 

43% van de panelleden interesse om een aanvraag te doen bij het Initiatievenfonds. 

 

  

Meipeiling 2016: Initiatievenfonds 

Elke bewoner van Utrecht kan een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Initiatievenfonds. 

Het doel van het Initiatievenfonds is het ondersteunen van initiatieven uit de gemeente Utrecht 

waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of voor hun leefomgeving. De gemeente geeft 

ondersteuning in de vorm van subsidie of in natura (zoals materialen) en de aanvragers en 

deelnemers dragen zelf bij met eigen inzet (zoals materialen, geld of meehelpen). De 

activiteiten moeten een aantoonbaar draagvlak (steun wijkbewoners) hebben en 

gemeenschappelijk belang dienen. Voorbeelden van gerealiseerde initiatieven zijn het 

organiseren van een voorleesmiddag of een straatfeest, het opknappen van buurttuin of 

plaatsen watertappunt. 

 

Van 23 mei tot 6 juni heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder de leden van het 

Bewonerspanel Utrecht over Opvang van asielzoekers en het Initiatievenfonds. Het 

Bewonerspanel telt 5.540 leden. Daarvan hebben er 2.955 leden de vragenlijst volledig 

ingevuld, wat neerkomt op een respons van 53%.  

 

Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden en 

autochtonen oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn 

daardoor niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar 

geven wel een goede indicatie.  

 

Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 
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Resultaten 

Bekendheid Initiatievenfonds 

 Een kwart van de panelleden (24%) heeft wel eens gehoord van het Initiatievenfonds (zie 

figuur 1). Een grote meerderheid (73%) heeft nog nooit gehoord van het Initiatievenfonds. 

 De groep panelleden die wel eens heeft gehoord van het Initiatievenfonds weet in de 

meeste gevallen (71%) ook waar het Initiatievenfonds voor is (zie figuur 2).  Een kwart van 

deze groep panelleden weet niet waar het fonds voor is. 

Figuur 1: Heeft u wel eens gehoord van het      

Initiatievenfonds?        Figuur 2: Weet u waar het Initiatievenfonds voor is?

  

Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016       Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 
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Bekendheid spelregels Initiatievenfonds 

Aan de hand van een zevental stellingen is beoordeeld of de panelleden die aangaven te weten waar 

het Initiatievenfonds voor is, ook daadwerkelijk weten wat de spelregels zijn bij het indienen van 

initiatieven. 

 De stellingen dat de gemeente ondersteunt bij een initiatief met een bijdrage, dat er eigen 

inzet van deelnemers wordt verwacht en dat het initiatief een gemeenschappelijk belang 

dient te hebben, worden alle drie door minstens 93% van de panelleden herkent en hierbij 

geven ze aan dat dit van toepassing is bij initiatieven. 

 Dat bewoners van Utrecht voor een klein initiatief terecht kunnen bij het Initiatievenfonds is 

bekend bij driekwart van deze groep panelleden (76%). 21% van de groep panelleden weet 

niet of dit kan. 

 Een meerderheid van de selectie panelleden (56%) weet niet of je voor grote initiatieven 

slechts drie keer per jaar terecht kan bij het Initiatievenfonds voor een beoordeling van de 

plannen. Vier op de tien panelleden (40%) denken wel te weten dat dit kan. 

Figuur 3: In hoeverre zijn onderstaande zaken volgens u van toepassing op het Initiatievenfonds? 

 
Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 
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Deelname aan Initiatief 

 Van de selectie panelleden die bekend zijn met het Initiatievenfonds en weten wat het is, 

geeft 41% aan wel eens deelgenomen te hebben aan een initiatief. De helft van deze groep 

(50%) heeft nog nooit deelgenomen aan een initiatief, 8% weet niet of ze hebben 

deelgenomen aan een initiatief. 

 Een kwart (24%) van de selectie panelleden die weten wat het Initiatievenfonds is heeft ook 

zelf een initiatief georganiseerd. Bijna driekwart van deze groep (72%) heeft nooit een 

initiatief georganiseerd. Ten opzichte van alle respondenten van het panel heeft 5% wel 

eens een initiatief met ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds georganiseerd. 

Figuur 4: Heeft u wel eens deelgenomen aan een initiatief    Figuur 5: Heeft u wel eens een initiatief  met  

dat ondersteund wordt vanuit het Initiatievenfonds?    ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds georganiseerd? 

  
Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016       Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 
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Interesse in initiatief 

Alle panelleden is in een korte introductie uitgelegd wat het Initiatievenfonds is. 

 Op basis van de introductie van het Initiatievenfonds geeft 43% van alle panelleden aan 

zeker of misschien een aanvraag in te dienen bij het Initiatievenfonds. Bijna de helft van de 

panelleden (46%) heeft geen interesse om een aanvraag in te dienen. 

 Tussen de groep panelleden die wel of geen interesse hebben om een aanvraag in te dienen 

bij het initiatievenfonds is weinig verschil op opleidingsniveau (zie bijlage 1, figuur 8). In de 

groep die interesse heeft zitten iets meer hoger opgeleiden en minder middelbaar 

opgeleiden. 

 Panelleden onder de 34 jaar zijn minder geïnteresseerd om een aanvraag in te dienen bij 

het Initiatievenfonds (zie bijlage 1, figuur 9). Deze groep is bij de zeker geïnteresseerden 

15% en bij de niet geïnteresseerden 28%. 

 Tussen de wijken zijn er minimale verschillen in interesse voor het Initiatievenfonds (zie 

bijlage 1, figuur 10). Wijk Overvecht heeft van de panelleden de meeste zeker 

geïnteresseerden en Noordwest de meeste zeker en misschien geïnteresseerden. De wijk 

waar de meeste niet geïnteresseerden zijn is Zuid (55%) en Zuidwest (52%).  

 Acht op de tien panelleden (80%) staat positief tegenover het Initiatievenfonds. Hiervan 

staat 29% er zelfs zeer positief tegenover. Slechts 3% staat (zeer) negatief tegenover het 

Initiatievenfonds. 

Figuur 6: Heeft u op basis van bovenstaande  

informatie interesse gekregen om een aanvraag      Figuur 7: Hoe staat u er tegenover  dat er 

in te dienen bij het Initiatievenfonds?      een Initiatievenfonds in Utrecht is? 

  
Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016                     Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 
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Bijlage 1: Figuren 
 

Figuur 8: Heeft u op basis van bovenstaande informatie interesse gekregen om een aanvraag in te dienen bij het 

Initiatievenfonds? (naar opleidingsniveau) 

Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 

Figuur 9: Heeft u op basis van bovenstaande informatie interesse gekregen om een aanvraag in te dienen bij het 

Initiatievenfonds? (naar leeftijd) 

 
Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 
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Figuur 10: Heeft u op basis van bovenstaande informatie interesse gekregen om een aanvraag in te dienen bij het 

Initiatievenfonds? (naar opleidingsniveau) 

Bron: Meipeiling Bewonerspanel 2016 

 


