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1. Inleiding
Door samenwerken kan de sociale infrastructuur van Limburg worden versterkt, zodat iedere Limburger
ongeacht leeftijd, achtergrond, en opleidingsniveau, volwaardig mee kan doen. De Provincie Limburg en
maatschappelijke organisaties (hierna: MO’s) versterken elkaar om van Limburg een florerende provincie
te maken. Het in stand houden en ondersteunen van de MO’s is één van de kenmerken die de Provincie
Limburg uniek maakt in Nederland. Hun rol is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor het
realiseren van gemeentelijk en provinciaal beleid en zij vormen hiermee een belangrijk strategische
partner in de sociale infrastructuur van Limburg.
De erkende MO’s vormen belangrijke spelers in het maatschappelijke middenveld, richten zich op het
bevorderen van sociale cohesie en kenmerken zich door vrijwillige inzet. Zodoende dragen de erkende
MO’s in belangrijke mate bij aan de verbetering van het leef- en vestigingsklimaat van Limburg. Dit doen
zij middels het organiseren van mogelijkheden tot ontmoeting, sociale participatie en vrijetijdsbesteding
voor vele doelgroepen, zoals: jongeren, vrouwen, vrijwilligers, ouderen, allochtonen,
uitkeringsgerechtigden. De Provincie beschouwt en erkent de MO’s als organisaties van maatschappelijk
belang én als partner bij de voorbereiding en uitvoering van provinciaal beleid.
In 2014 en 2015 heeft een onafhankelijke adviescommissie de MO’s en het beleid ten aanzien van deze
organisaties doorgelicht. In haar eindrapport heeft de adviescommissie de bevindingen en conclusies
met betrekking tot de erkende en gesubsidieerde MO’s gegeven en van de daaraan verbonden Nadere
Subsidieregels. Op grond van haar bevindingen heeft de Adviescommissie adviezen geformuleerd
richting Gedeputeerde Staten over mogelijke aanpassingen (in de uitvoering) van het beleid ten aanzien
van de MO’s. Bij de herijking van het beleidskader MO’s en daaraan gekoppelde subsidieregels zijn de
uitkomsten van deze evaluatie, alsook de uitkomsten van de bespreking van dit rapport in de
Statencommissie Cultuur en Samenleving meegenomen. Mede op basis van deze bevindingen is ervoor
gekozen om het beleidskader voor MO’s op hoofdlijnen te herijken en de samenwerking met 30 erkende
maatschappelijke organisaties te continueren.
2. Sociale bindingskracht anno nu
Het doel van het provinciaal beleid ten aanzien van de erkende MO’s is om hen beter in positie te
brengen om aansluiting te vinden bij provinciale thema’s. De MO’s zijn een belangrijke partner van de
Provincie en een goede onderlinge samenwerking zorgt voor de basis om gezamenlijk provinciale
ambities te realiseren. De activiteiten en doelstellingen van de maatschappelijke organisaties raken in
belangrijke mate de uitgangspunten van de Sociale Agenda Limburg 2025: ‘Koers voor een vitaler
Limburg’.
.
Met de Sociale Agenda heeft de Provincie zich ten doel gesteld om in 2025 te komen tot een trendbreuk
in de gezondheid en participatie van burgers. Uit onderzoeken blijkt dat in Limburg in relatie tot
Nederland, relatief meer mensen zijn die in armoede leven, lager opgeleid zijn, ongezonder zijn en
minder actief betrokken in de omgeving en op de arbeidsmarkt. Om te zorgen dat iedereen de kans krijgt
om mee te doen en het beste uit zichzelf kan halen, kent de Sociale Agenda meerdere
programmaonderdelen om de kentering op het gebied van gezondheid en participatie in te zetten;
namelijk het ‘Limburg Werkt Akkoord’ en ‘Sociale Innovatie en Participatie’. De Provincie daagt de
maatschappelijke organisaties uit om een actieve bijdrage te leveren aan deze kentering, zodat de
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verschillen in 2025 in Limburg kleiner zijn en dat de achterstand t.o.v. andere Nederlandse provincies is
ingehaald.
De Provincie realiseert zich dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van gezondheid en
participatie een zoektocht is. Initiatieven vanuit de samenleving die in een langjarig perspectief de
gezondheid van Limburgers verbeteren, worden gesteund door de Provincie. Daarom daagt de Provincie
de erkende maatschappelijke organisaties uit om van deze experimenteerruimte gebruik te maken en met
innovatie en duurzame projecten te komen, waarbij actief de samenwerking binnen het netwerk van MO’s
alsook daar buiten wordt gezocht. Het platform Maatschappelijk Netwerk Limburg is een mooi voorbeeld
van onderlinge samenwerking en kan hier een ondersteunende functie vervullen. Naast onderlinge
samenwerking streeft de Provincie in deze beleidsperiode naar een intensievere samenwerking van MO’s
met burgers, ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen (zoals het onderwijs).
Naast aansluiting met de Sociale Agenda en burgerinitiatieven, daagt de Provincie MO’s uit ook om
initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen/aanpakken van actuele maatschappelijke
vraagstukken zoals participatie van vluchtelingen op basis van het notitie Uitvoering Motie Aanvalsplan
Integratie voor statushouders, hierna Aanvalsplan Integratie.
3.
Ambitie beleidsperiode 2017 – 2020 en provinciale rol
De nieuwe periode ten aanzien van erkende maatschappelijke organisaties kent de volgende ambities:
1. Ontwikkelen van een nóg krachtiger partnerschap van Provincie met MO´s om zodoende
gezamenlijk provinciale ambities te ondersteunen, zoals die zijn neergelegd in de Sociale Agenda
en het Aanvalsplan Integratie.
2. Investeren in het versterken van sociale verbanden op een dusdanige manier dat zo veel mogelijk
burgers een rol kunnen spelen in de samenleving. In de komende periode ligt de focus op
projecten die verbinding en verbreding van doelgroepen en samenwerkingsverbanden bevorderen.
3. De onderlinge samenwerking tussen de organisaties op organisatorisch, uitvoerend en technisch
vlak en het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen de organisaties wordt door dit kader
bevorderd. De samenwerking tussen de organisaties is een actief uitgangspunt in onze
subsidieverlening, waardoor de organisaties worden aangezet om bewust te anticiperen op de
toekomst.
Het gegeven dat de maatschappelijke organisaties heel verschillend zijn wat betreft doelstelling, structuur
en de mate van de professionalisering vraagt om maatwerk. Dat betekent dat de Provincie ten aanzien
van subsidiering zoveel mogelijk resultaatafspraken op maat gaat maken. In het kader van onze
stimulerende, verbindende en faciliterende rol zullen wij de organisaties ondersteunen bij het tot stand
komen van innovatieve projectvoorstellen conform de Sociale Agenda. Naast de ondersteuning vanuit de
Provincie biedt de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de maatschappelijke organisaties zelf
de mogelijkheden om elkaar te helpen en te ondersteunen.
In deze periode zet de Provincie in op de verdere doorontwikkeling van het digitale platform
“Maatschappelijke netwerk Limburg”. De ondersteuning van MO’s in het innemen van hun positie binnen
het veld van de Sociale Agenda, ondersteuning bij hun profilering en het vergroten van hun
maatschappelijke relevantie voor het totstandkoming en uitvoering van het lokale beleid wordt actief in
samenspraak met MO’s door de Provincie opgepakt.
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4. Herijking van het beleidskader MO’s
4.1 Handhaven huidig beleid
In het nieuwe herijkte kader staat centraal dat de MO’s een essentiële bijdrage leveren aan een
trendbreuk in de gezondheid en participatie van burgers. Deze herijking wordt gerealiseerd door een
aantal onderdelen van het huidige kader te behouden en op een aantal onderdelen andere inhoudelijke
accenten te leggen.
De volgende elementen uit het beleidskader MO’s 2014-2016 blijven in beginsel in de volgende periode
van toepassing:
 erkenningscriteria;
 voortzetting subsidieverlening op basis van een meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse werkplannen;
 voortzetting van het onderscheid tussen basis- en projectensubsidie;
 de uitgangspunten omtrent communicatie.
4.1.1.
Erkenningscriteria
De Provincie continueert voor de komende beleidsperiode de erkenning van dertig MO’s (zie bijlage). Om
het predicaat erkende maatschappelijke organisatie van provinciaal belang te behouden, dient een
organisatie aan elk van de volgende criteria te blijven voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Er is sprake van een (koepel)organisatie met een provinciaal bereik,
De doelstelling(en) van de organisatie sluit(en) tenminste aan bij een van de provinciale
doelstellingen van de Sociale Agenda.
Projectactiviteiten van de organisatie voldoen aan toetsingscriteria subsidie.
Voor de invulling van het werkplan zijn maatschappelijke vraagstukken leidend.
De organisatie is in haar benadering van de doelgroep en in de wijze van samenwerking met
andere organisaties extern gericht en activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
De organisatie is op de hoogte van de actuele wensen en behoeften van haar
leden/doelgroep(en) en vindt daar draagvlak voor haar activiteiten.
De organisatie heeft voor zover zij een vereniging/stichting is een democratische structuur en
voldoet aan de beginselen van ‘good governance’. Het bestuur van een vereniging dan wel een
stichting voldoet eveneens aan de beginselen van ‘good governance’.
Bij het opstellen van het werkplan en voorafgaand aan de uitvoering van een activiteit gaat de
organisatie na of er inhoudelijke en/of organisatorische samenwerkingsmogelijkheden zijn met
andere maatschappelijke organisaties binnen de provincie Limburg, buurprovincies of de euregio’s
waarin de provincie Limburg participeert.
Organisaties die werken met jeugdigen dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Ad 2: Het kader MO’s is gekoppeld aan de Sociale Agenda. Dat impliceert dat de doelstelling van een
MO, evenals haar activiteiten, dient aan te sluiten bij tenminste een van de doelstellingen van de Sociale
Agenda. De relatie tussen deze twee aspecten is evident. Zie ook monitoring onder 4.2.
Ad 7: Mede op basis van aanbevelingen van de Adviescommissie, is een punt van aandacht voor de
bedrijfsvoering van de MO’s in de komende periode, het principe van ‘good governance’. ‘Good
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governance’ betreft het hele besturingsproces van de MO’s: beleid, uitvoering, en verantwoording. Goed
bestuur kenmerkt zich door:1
 Duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden;
 Integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen;
 Deskundigheid en stabiliteit in bestuur. Niet dezelfde personen in uitvoering en bestuur
(voorkomen dubbele petten problematiek);
 Effectief bestuur, waarover ook verantwoording wordt afgelegd, middels onder andere een
transparante jaarrekening en begroting;
 Effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke)
middelen.
Samenvattend komt dit neer op: scheiding van uitvoering en bestuur, afwezigheid van
belangenverstrengeling, zorgvuldigheid van besluitvorming, preventieve controle op uitgaven door
toepassing van het ‘vier ogen principe’.
4.1.2.
Algemene uitgangspunten erkenning
Ten aanzien van het verkrijgen en het verworven hebben van een erkenning als maatschappelijke
organisatie gelden de volgende algemene uitgangspunten:

De erkenning houdt in dat een organisatie het recht heeft om binnen een bepaalde periode jaarlijks
op basis van voorgelegde werkplannen een exploitatiesubsidie van de Provincie te ontvangen.

De mate waarin de projectactiviteiten van de erkende maatschappelijke organisatie aansluiten bij
de criteria zoals op te nemen in de nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties, is
bepalend voor de daadwerkelijke toekenning van een provinciale subsidie.

De erkenning wordt gecontinueerd voor de periode 2017 tot en met 2020. De erkende
maatschappelijke organisaties kunnen na deze planperiode geen aanspraak maken op verdere
subsidiëring binnen deze regeling.

Het staat de Provincie vrij de erkenning tussentijds te beëindigen, indien de organisatie niet
langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en/of de activiteiten van de organisatie onvoldoende
aansluiting vinden bij het provinciale doelstellingen (Sociale Agenda en Aanvalsplan Integratie).
4.2. Nieuwe (inhoudelijke) accenten planperiode 2017-2020
Zoals hiervoor aangegeven willen wij middels de Sociale Agenda een trendbreuk realiseren zodat alle
Limburgers mee kunnen doen; zodat achterstanden ten opzichte van de rest van Nederland op het terrein
van gezondheid, arbeid en dag invulling kunnen worden ingehaald.
Het nieuwe kader MO’s wordt gekoppeld aan de Sociale Agenda. MO’s worden uitgedaagd om hun
activiteiten zo in te richten en uit te voeren dat deze bij die ambitie aansluiten. Dat geldt ook voor het
Aanvalsplan Integratie en ondersteuning van burgerinitiatieven. Zodoende functioneren MO’s nog meer
als strategisch partner bij realisatie van provinciaal beleid en doelstellingen.
De toekomstige projecten/activiteiten van MO’s dienen:
 het begrip positieve gezondheid als uitgangspunt te nemen:
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Good bestuur en toezicht in de cultuursector – de 9 principes.
6





te zorgen voor sociale structuurversterking met een duurzaam effect op gezondheid en
participatie;
ondersteuning te bieden aan Limburgers in een kwetsbare positie om hen volwaardig mee te
laten doen.
in te zetten op de jongste generaties vanuit het perspectief van langer gezond blijven en
participeren op latere leeftijd.

In deze periode zetten wij in op de brede samenwerking. Samenwerking van en tussen MO’s, maar ook
samenwerking met (georganiseerde) burgers, ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen (werken in
de quatro-helix) levert voor MO’s meerwaarde op: er worden nieuwe initiatieven ontplooid, ontstaan
nieuwe netwerken en de doelgroep en het bereik van de MO’s worden vergroot. Samenwerking en
kennisdeling met het Huis voor de Zorg is, met name als het gaat om kwetsbare burgers, evident en
vloeit eveneens voort uit de Sociale Agenda.
De MO’s worden uitgedaagd om deze brede samenwerking actief te zoeken en samen projecten in te
dienen en te realiseren. Binnen de quatro-helix functioneren de MO’s als een belangrijke schakel om
Limburgers vitaler en gezonder te maken en de participatiegraad te verhogen.
Monitoring
Zowel de doelstelling(en) van een MO als haar activiteiten dienen aan te sluiten bij de ambitie van de
Sociale Agenda. De monitoring hiervan vindt plaats op basis van de jaarlijkse werkplannen en voortgangsgesprekken. In dit kader zal ieder jaar een monitoringsrapportage worden opgesteld. Hierbij
worden ook de vorderingen die de MO’s bereiken ten aanzien van de verander- en verbeterpunten,
geformuleerd door de onafhankelijke adviescommissie die in 2014 en 2015 deze organisaties heeft
geëvalueerd, betrokken. Het werken met een onafhankelijke adviescommissie wordt niet aan de
voorkant vastgelegd. Een overweging daartoe wordt gemaakt op basis van de tussentijdse bevindingen
als resultaat van het (regulier)monitoringstraject.
5. Financiën
Het vertrekpunt bij de bepaling van de hoogte van het jaarlijkse subsidiebedrag voor de komende vier
jaar voor de erkende MO’s vormt het bedrag dat elke organisatie in 2016 aan provinciale subsidie heeft
ontvangen.
Aanvullend op de regeling MO’s biedt de Sociale Agenda een kader van vernieuwing, waarbinnen de
MO’s, samen met de andere spelers in het veld, de nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen.
Om de financiële consequenties voor de nieuw erkende organisaties voor de periode 2014–2016 te
kunnen opvangen is destijds een extra bedrag van 0,5 mln. incidenteel aan het bestaande budget MO’s
toegevoegd. Met ingang van 2017 valt dit extra bedrag weg. In de meerjarenbegroting is voor het jaar
2017 en verder, een bedrag van € 3.145.802,00 opgenomen, dat ieder jaar wordt geïndexeerd. Dit lagere
budget resulteert in een korting van 7% per MO ten opzichte van het ontvangen subsidie in 2016. In de
periode 2014-2016 was de maximum-minimumverhouding tussen basis/exploitatie- en projectsubsidie
50:50. De komende periode wordt in beginsel vastgehouden aan deze verhouding.
Echter wordt het exploitatiedeel vastgesteld op 50% van het geïndexeerde subsidiebedrag 2016. De door
de meerjarenbegroting ontstane ‘tekort aan subsidie’ wordt op het projectendeel doorberekend. Het
subsidiebedrag per MO voor de komende planperiode bestaat dus uit een vooraf vastgesteld bedrag aan
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exploitatiesubsidie en een projectsubsidie waarvan het maximaal te ontvangen bedrag eveneens vooraf
wordt vastgesteld.
Dat alles houdt in dat de financiële ruimte binnen het budget MO’s voor iedere MO aan de voorkant
structureel eenmalig gekort wordt met 7% van het totale subsidiebedrag dat zij in 2016 hebben
ontvangen. Dit bedrag wordt gedurende de komende beleidsperiode jaarlijks geïndexeerd. De
daadwerkelijke hoogte van de jaarlijks verleende subsidie is afhankelijk van de ingediende projecten en
de aansluiting ervan bij de provinciale doelstellingen (Sociale Agenda en Aanvalsplan Integratie).
Naast de exploitatie- en projectensubsidie (regeling MO’s), biedt de Sociale Agenda een aanvullend
kader. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de Sociale Agenda, worden MO’s
uitgedaagd om innovatieve projectvoorstellen in te dienen die zich richten op het verbeteren van de
vitaliteit en (arbeids)participatie van Limburgers; die structuurversterkend en duurzaam zijn en zich
richten op kwetsbare groepen. Projectvoorstellen nemen het begrip positieve gezondheid als
uitgangspunt. Dergelijke initiatieven zijn niet tijdgebonden.
Buiten de Sociale Agenda en het Aanvalsplan Integratie, hebben MO’s ook de mogelijkheid om met hun
initiatieven aansluiting te zoeken bij de andere provinciale beleidskaders en daaraan gekoppelde
subsidieregelingen.
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BIJLAGE:
Maatschappelijke Organisaties
Buddyzorg Limburg
heeft twee doelstellingen: sociaal-emotionele ondersteuning van ernstig chronisch zieken, zowel
kinderen en jeugdigen als volwassenen door het aanbieden van een buddy en de voorlichting aan
jongeren over HIV en andere gezondheidsbedreigingen.
COC Limburg
zet zich in om het maatschappelijk denken over homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders zodanig
te beïnvloeden dat integratie en zichtbaarheid van homoseksualiteit en de sociale acceptatie van
LHTB’ers worden bevorderd.
COS Limburg, centrum voor internationale samenwerking
heeft zich vanuit de missionaire beweging in de jaren 80-er jaren, via ontwikkelingssamenwerking
omgevormd tot een organisatie die professioneel en projectmatig werkt aan een rechtvaardige, leefbare
en duurzame samenleving door het bevorderen van actief, mondiaal burgerschap.
Dienst Kerk en Samenleving
streeft ernaar dat elk mens tot zijn recht komt als persoon binnen de gemeenschap. De Dienst Kerk en
Samenleving is voornamelijk een netwerker en richt zich op het verbinden van projecten. De projecten
richten zich op het opkomen voor de zwakkeren en het versterken van de maatschappelijke cohesie en
appelleren aan dienend en bindend leiderschap.
FAM! Expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken
richt zich op emancipatie en diversiteitsvraagstukken. Beleidsthema zijn: het stimuleren en vergroten van
maatschappelijke participatie, het stimuleren en vergroten van de arbeidsparticipatie en het doorbreken
van sociaaleconomische barrières.
Humanitas
heeft als doel het verrichten van maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin en het leveren van
bijdrage aan opbouw van de samenleving. Humanitas zet zich projectmatig in op tal van
maatschappelijke terreinen. Haar actuele thema’s, waarbinnen de projecten uitgevoerd worden, zijn:
eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en verlies.
Jeugdwerk Limburg
heeft als doel het in stand houden en versterken van het lokale jeugdwerk om een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid in de Limburgse dorpen en wijken. Jeugdwerk Limburg doet dit onder andere door
deskundigheidsbevordering onder meer op het gebied van veiligheid, juridische zaken, vrijwilligersbeleid,
zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau, en financiële zaken.
Jong Nederland Limburg
biedt ondersteuning, ontwikkelt programma’s, initieert, signaleert trends en houdt de basis in stand met
als doel om de kwaliteit van het jeugdwerk te garanderen. Zij is erop gericht zo veel mogelijk
(jonge)mensen op volwaardige wijze te laten deelnemen aan de samenleving. Er is nadrukkelijk aandacht
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voor kwetsbare groepen. JongNL wil voor de opvoeding van het kind, met spel als middel, een aanpak
centraal stellen die methodisch is, niet waardevrij maar wel waardevol is en gebaseerd is op zelfsturing.
Jongeren Netwerk Limburg (JNL)
Zijn primaire doelstelling is het bevorderen van jongerenparticipatie. Het JNL streeft de ambitie na om dé
netwerkorganisatie in Limburg te worden waar het gaat om jongerenparticipatie (als onderdeel van het
lokale en provinciale beleid voor jongeren). De activiteiten zijn bedoeld om bruggen te slaan tussen
jongeren met en/of jongeren en overheden, door onderlinge samenwerking/contact en een platform te
bieden voor kennisdeling.
KBO Limburg
De primaire doelstellingen van KBO Limburg, zijn de belangenbehartiging voor, dienstverlening aan en
het voorkomen of doorbreken van sociaal isolement van alle ouderen in Limburg. Daartoe zetten haar
actieve vrijwilligers op verschillende wijze in, zowel op collectief als op individueel niveau.
Katholiek Vrouwengilde Limburg (KVG)
heeft als doel vrouwen te verbinden. Het uitgangspunt van het KVG is een ontmoetingsplaats te zijn voor
vrouwen. KVG richt zich vooral op vrouwen in stedelijke gebieden, met een middelbare of hogere
opleiding.
Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK)
heeft zich als doel gesteld om jongeren met interesse voor de agrarische sector met elkaar te verbinden,
het ondernemerschap te stimuleren en de persoonlijke ontwikkeling van de leden te bevorderen.
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV)
wil dat vrouwen volwaardig participeren in de maatschappij. Zij stelt zich vanuit een christelijke
levenshouding ten doel: belangenbehartiging, bevorderen emancipatie in kerk en maatschappij, bieden
van vorming, voorlichting, scholing en ontspanning. LKV richt zich vooral op vrouwen met weinig
opleiding.
Mentorschap Limburg
voorziet in een pool van vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor medeburgers die als
gevolg van beperkingen hun persoonlijke (zorg-)belangen onvoldoende kunnen behartigen. Het gaat om
kwetsbare mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen ter zijde staat bij het nemen van
belangrijke, immateriële, beslissingen.
Scouting Limburg
is een ondersteuningsorganisatie voor scoutinggroepen verdeeld over de hele provincie. De primaire
doelstelling van Scouting Limburg is het bevorderen, versterken, vernieuwen en bewaken van de
kwaliteit van 'het Scouting Limburgspel', 'onderlinge samenwerking' en 'maatschappelijke thema's’.
Speeltuinwerk Limburg (SpeL)
heeft als centraal doel: advies en ondersteuning in het buiten spelen. Het motto van SpeL is ‘Buiten
Spelen: elk kind, elke dag’. SpeL geeft hier invulling aan door het begeleiden van vrijwilligers in de
speeltuinen en het buitenspelen voor kinderen te promoten. geeft advies en helpt bij het aanleggen,
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renoveren en exploiteren van speelvoorzieningen en levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling
van de jeugd en de jongeren.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering ABC
zet zich in om het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken. Het doel van de stichting is
belangenbehartiging van mensen die analfabeet zijn, die niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen
en daardoor weinig kans hebben om zich te ontwikkelen.
Stichting De Pijler
heeft tot doel als provinciaal knooppunt met haar projecten en activiteiten vrijwilligers, professionals en
organisaties provinciaal, regionaal en plaatselijk te ondersteunen en toe te rusten om de belangen van
uitkeringsgerechtigden en andere burgers met een laag inkomen te behartigen, hun competenties te
versterken om de regie over hun eigen leven te kunnen voeren.
Stichting GIPS Spelen en Leren Limburg
heeft als doelstelling de integratie van gehandicapten in de samenleving te bevorderen. Zij doet dit door
op basisscholen te werken aan beeldvorming rondom mensen met beperkingen.
Stichting Kledingbank Limburg
Naast het verstrekken van kleding en schoeisel aan de doelgroep “stille armoede” of “werkende
armoede” stimuleert en activeert de Kledingbank de maatschappelijke betrokkenheid en de sociale
activering van de doelgroep. Daarnaast bevordert zij de maatschappelijke betrokkenheid van senioren,
voert men een vrijwilligersbeleid waarbij mensen met diverse beperkingen en achtergrond zo veel
mogelijk worden ingeschakeld en biedt men stageplaatsen aan voor moeilijk plaatsbare leerlingen en
leerlingen uit het bijzonder onderwijs.
Stichting Leergeld Limburg
heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen die
leven rondom de armoedegrens. Leergeld richt zich op fondswerving om deze kinderen kansen te bieden
om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
zet zich op versterking van de positie van de allochtone vrouwen in Limburg en stelt zich open ten
aanzien van diversiteit. SMKK gaat de nadruk leggen op “empowerment”. Activering van vrouwen vindt
plaats op grond van hun sterke kanten. Daarnaast is SMKK een gecertificeerd leerwerkbedrijf.
Stichting Wilskracht
heeft als doel om vrouwen met een geschiedenis in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en
geweldservaringen hulp te bieden en vanuit eigen kracht te laten herstellen om zo weer een actief en
sociaal leven op te bouwen.
Provinciaal Platform Minderheden (PPM)
richt zich op gelijkwaardigheid, veiligheid en een betere positie van minderheden in de Limburgse
samenleving. De niet-westerse allochtonen zijn de doelgroep.

11

Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerscentrale Limburg (POVL)
heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit door ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Limburg in
het algemeen en van de vrijwilligerscentrales in het bijzonder. De activiteiten zijn er met name op gericht
de vrijwilligers van de vrijwilligerscentrales te ondersteunen en toe te rusten voor hun taak.
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
heeft als doelstelling initiatieven van bewoners te ondersteunen voor het behoud of de verbetering van de
vitaliteit van kleine kernen in Limburg. Zij doet dat door het uitwisselen van kennis en ervaringen en door
inspiratie, advisering en belangenbehartiging.
Vluchtelingenwerk Limburg
bevordert de hoogst haalbare participatie van de in Limburg verblijvende asielzoekers, vluchtelingen en
overige vreemdelingen. Dit gebeurt door persoonlijke steun en belangenbehartiging. Daarnaast tracht
men het draagvlak voor opvang van hen onder de bevolking te vergroten.
Voedselbank Zuid Limburg/Distributiecentrum Limburg
bestaat uit twee organisatie-eenheden: de ene verstrekt gratis voedsel in Zuid Limburg, de andere is het
distributiecentrum voor de aangesloten vijf voedselbanken in Limburg. Naast het verstrekken van voedsel
worden de klanten gestimuleerd hun lot in eigen hand te nemen (door cursussen, halfjaarlijkse toetsing,
gesprekken op uitdeellocaties). Tevens worden de vrijwilligers getraind en hun re-integratie zo veel
mogelijk bevorderd.
Zij-Actief Limburg
biedt, vanuit een christelijke visie op de samenleving, een ontmoetingspunt en podium voor alle vrouwen
in Limburg. Zo kunnen vrouwen gezamenlijk opkomen voor hun ontwikkelingsmogelijkheden en
belangen. Zij wil verbinden, inspireren en samenwerken. ZijActief richt zich vooral, maar niet exclusief,
op vrouwen op het platteland.
Zonnebloem Afdeling Limburg
De primaire doelstelling van de Zonnebloem Limburg is het voorkomen van het isolement van mensen
die op grond van fysieke beperkingen mobiliteitsproblemen hebben. De Zonnebloem Limburg tracht dit te
bereiken door het ontwikkelen en aanbieden van gezamenlijke activiteiten en individuele bezoeken.
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