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Verkiezingsbudget 

Organiseer een verkiezingsactiviteit! 

Een bijdrage in de kosten  

➢ voor lokale, regionale cliënten- en familieorganisaties 

➢ voor het organiseren van een verkiezingsactiviteit 

➢ op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 

16 januari 2018 

 

1. Een budget voor verkiezingsactiviteiten  

Er is vanuit MIND voor 2018 een budget beschikbaar om lokale, regionale cliënten- en 

familieorganisaties te faciliteren om activiteiten te ondernemen in relatie tot de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit geldt ook voor de regionale afdelingen van 

landelijke cliënten- en familieorganisaties. 

De aanvragende organisaties kunnen een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 

1.000,-. 

Eind 2017 is in een eerdere ronde reeds door 11 organisaties succesvol een beroep gedaan 

op het verkiezingsbudget.  

2. Welke activiteiten komen voor financiering in aanmerking? 

Alle activiteiten die gericht zijn op het onder de aandacht brengen bij de lokale 

gemeentepolitiek van de sociale en maatschappelijke positie van psychisch kwetsbare 

burgers komen voor financiering in aanmerking. In het kader van het verkiezingsbudget gaat 

het om activiteiten die voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 

plaats vinden. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: 

➢ Het organiseren van een politiek debat met de lokale politieke partijen.  

Het eerste verkiezingsdebat heeft inmiddels plaatsgevonden op 20 december 2017 in 

de Pauluskerk te Rotterdam, georganiseerd door het Basisberaad Rotterdam. 

Geïnventariseerde vraagstukken vanuit het cliënten-/familieperspectief werden 

voorgelegd aan de respectievelijke politieke partijen met de uitnodiging om zich uit te 

spreken. Verslaggevers van de lokale pers waren aanwezig.  

➢ Organiseren van achterban-/publieksraadplegingen om de lokaal gezien belangrijkste 

thema’s te inventariseren en in te brengen.  

➢ Het interviewen van lokale politici m.b.t. vanuit cliënten-/familieperspectief gezien 

relevante thema’s (sociale en maatschappelijke inclusie, etc.) 

➢ Etc.  
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3. Hoe kom je voor een bijdrage in aanmerking? 

 

▪ Stel een beknopte beschrijving op van de voorgenomen activiteit. 

▪ Geef aan wanneer (en/of welke periode) deze plaats zal vinden. 

▪ Vermeld de naam van de organisatie en de contactpersoon. 

▪ Geef aan op welke wijze de financiële bijdrage van maximaal € 1.000,- zal worden 

benut.  

▪ Stuur de aanvraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor maandag 12 februari 2018 op 

naar steven.makkink@wijzijnmind.nl 

▪ Vanuit MIND zal bij binnenkomst van de aanvraag zo snel mogelijk over het al of niet 

toekennen van de aanvraag besloten worden.  

 

Enige achtergrondinformatie 

Het persoonlijke is politiek 

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Gemeente is 

de afgelopen jaren in toenemende mate een belangrijke actor geworden als het gaat om het 

creëren van adequate randvoorwaarden voor het leven van burgers met een psychische 

kwetsbaarheid.   

De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bieden een fantastische aanleiding om op 

lokaal/regionaal niveau de ervaringen en belangen van burgers met een psychische 

kwetsbaarheid naar voren te brengen.  

De sociale en maatschappelijke context speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en beloop 

van psychische kwetsbaarheid en psychische problemen. Vooralsnog is er onvoldoende 

sprake van een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen, van gelijkwaardig 

burgerschap, gelijke kansen en mogelijkheden om zelf je eigen leven in te richten.  

Uitwisseling met betrokkenen bij de gemeentepolitiek is van belang, zodat ervaringen de 

inhoud van het te voeren gemeentelijke sociale beleid gericht kunnen beïnvloeden.  

Op deze wijze wordt het persoonlijke politiek.  

De doelstellingen van verkiezingsactiviteiten 

I. Het informeren en beïnvloeden van betrokkenen bij gemeentepolitiek vanuit het 

perspectief van burgers met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. 

II. Het zichtbaar maken van de betekenis van lokale/regionale cliënten-

/familieorganisaties, de inbreng van ervaringskennis, en het belang van de 

gemeentelijke ondersteuning ervan.  

III. Het promoten van zelfregie-/herstelinitiatieven (vrijwel volledig aangewezen op 

gemeentelijke financiering).  
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