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VOORWOORD
De voorzorgsmaatregelen als gevolg van COVID-19 pandemie maakte het moeilijk om ambassadeurs te
werven voor de geplande activiteiten van stichting Pro-kumpulan. Daarnaast was en is het nog steeds moeilijk
om goede bestuursleden te vinden die zich nog op vrijwillige basis willen inzetten voor het ondersteunen van
duurzame ontwikkeling op de Molukken. Desondanks is het wel de bedoeling om het bestuur uit te breiden
met twee personen, zodat de functie van secretaris en penningmeester kunnen worden ingevuld.
De gevolgen van COVID-19 pandemie maakte het ook moeilijk om de aandacht voor duurzame ontwikkeling
zowel hier als daar op de Molukken vast te houden en niet te laten verslappen.
Naast het vasthouden van deze aandacht is het actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling zowel in de
Molukse wijken als in de vele kleine dorpsgemeenschappen op Centraal en Zuidoost Molukken meer dan
nodig.
Ook in de Molukse wijken - misschien niet zichtbaar - is er sprake is van stille armoede.
Het beleid van stichting Pro-kumpulan is daarom gericht om in de komende drie jaren de Molukse
wijkgemeenschappen zo goed als mogelijk te faciliteren in hun inspanning om van hun wijk en gemeenschap
een sociaal duurzame wijk en zorgzame gemeenschap te maken.
Wat Buro Pro-kumpulan in de vijf jaar na de oprichting in 2017 heeft gedaan is te lezen in de inleiding.

Groningen, maart 2022
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VIER DUURZAAMHEIDSPRINCIPES
Vanuit het systeemdenken en de kernoorzaken van onduurzaamheid
zijn

de

vier

duurzaamheidsprincipes

duurzaamheidsprincipes

zijn

de

voortgekomen.

fundamentele

regels

De
voor

duurzaamheid. Ze geven het kader aan voor volledige duurzaamheid.
De principes zijn:


Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te
herstellen.



Breng niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu
dan de natuur kan verwerken.



Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu
dan de natuur kan verwerken.



Doe geen dingen waardoor anderen beperkt worden in het
kunnen vervullen van hun basisbehoeften.

De principes zijn wetenschappelijk zuiver, ladingdekkend en niet
overlappend. Deze duurzaamheidsprincipes kunnen toegepast
worden op verschillende niveaus zoals de samenleving, een
organisatie, een project, een product of dienst. Daarnaast kunnen de
duurzaamheidsprincipes gebruikt worden bij de formulering van
ambities (zie backcasting), analyse van de huidige realiteit en toetsing
van duurzame oplossingen en innovaties.
https://www.rsdo.nl/duurzaamheidsprincipes.html

Figuur 1.1. De vier duurzaamheidsprincipes
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1. INLEIDING
Dit plan bevat de informatie over het beleid dat stichting Pro-kumpulan wil realiseren in de komende drie
jaren, (2022 tot en met 2024). Het is een beleid dat gericht is op het ondersteunen van sociale duurzaamheid
op het niveau waar mensen nog met elkaar betrokken en verbonden zijn.

1.1. WAT VOORAF GING
Na de oprichting begin 2017 was de aandacht gericht op het promoten van stichting Pro-kumpulan en haar
streven om vanuit de Molukse gemeenschap in Nederland duurzame ontwikkeling op Centraal en Zuidoost
Molukken te ondersteunen.
In 2018 lag de nadruk op netwerkvorming en relatieopbouw. Zo bood een campagne van Maluku
Competence1 om zwerfafval op de Molukse eilanden Ambon en Saparua aan te pakken een mogelijkheid om
de samenwerking op de Molukken te onderzoeken. Dit leidden ook tot het organiseren van een informatiedag
met als thema ‘Succesvol samenwerken bij duurzame ontwikkeling’ in het Molukse Kerkelijk Centrum (MKC)
in Houten. Het organiseren van zo’n dag zelf was ook bedoeld om te kijken, of deze jaarlijks kan worden
gehouden.
In 2019 was stichting Pro-kumpulan begonnen met een flyer en postercampagne ‘Pengayu en Prauw’ (figuur
1.2. ) bedoeld om informatie te verstrekken over de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse
wijken’.
In 2020 was stichting Pro-kumpulan door de COVID-19 pandemie en de lockdownmaatregelen gedwongen
om de plannen om donateurs, sponsoren en subsidiegevers aan te schrijven voor de voorlichtingscampagne
uit te stellen. De geplande debatten en dialogen in vier Molukse wijken konden daardoor niet doorgaan.
In 2021 zouden de community art projecten, een tentoonstelling en een werkcongres plaatsvinden, maar door
de nieuwe COVID-19-variant en de tweede lockdownmaatregelen konden die ook niet doorgaan.

1.2 VISIE & MISSIE
Visie

Een leider zijn in het creëren van mogelijkheden op het gebied van duurzame ontwikkeling met het oog op
het belang van een gezonde relatie tussen mens en natuur. Het helpen behouden van deze gezonde relatie
is in deze visie inbegrepen.

Missie
Van de visie heeft Stichting Pro-kumpulan voor deze beleidsperiode onderstaande missie afgeleid.

Het opgang brengen van duurzame ontwikkeling in kleine buurt- of wijkgemeenschappen
door het aandragen van ideeën om een verandering in houding en gedrag dat op
duurzaamheid gericht is te faciliteren, zodat ze in staat zijn om hun huidige leefomgeving
te veranderen in een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving.

1 “Maluku Competence” was een werkorganisatie van ‘the Constellation’ (België) die was gevestigd op het eiland Saparua
(Centraal Molukken). In 2019 zijn de activiteiten ondergebracht bij de stichting “Happy Green Islands’ (den Haag).
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1.3 BELEIDSDOELSTELLING
Stichting Pro-kumpulan heeft voor deze beleidsperiode de missie vertaald in de volgende doelstelling.

Een open en sociaal innovatieve buurt- of wijkgemeenschappen, die zelf de regie voeren
over de ontwikkeling van hun buurt of wijk. Zelf stellen ze vast wat ze nodig hebben aan
kennis, vaardigheden en middelen, en hoe zij deze assets willen inzetten om van hun
huidige leefomgeving een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving willen maken en
behouden.

Bij de realisatie van deze beleidsdoelstelling (figuur 1.1.) zullen de vier duurzaamheidsprincipes (rsdo.nl) in
acht worden genomen.

SAMENGEVAT

Stichting Pro-kumpulan heeft is in 2019
de flyer- en postercampagne ‘Pengayu &
Prauw’ uitgerold als een onderdeel van de
voorlichtingscampagne

SAMENGEVAT

‘Naar

sociaal

duurzame Molukse wijken’
De flyers
huis
De
flyers (zie
(zie foto
fotohiernaast)
hiernaast)zijn
zijn
in aan
vier
huis
verspreid
in
vier
Molukse
wijken
Molukse wijken (Hogeveen, Barneveld,

(Hogeveen,
Barneveld,
Tilburg
en
Tilburg, en Moordrecht Molukse) huis aan
Moordrecht). Naar de andere Molukse
huis verspreid. Naar de andere Molukse
wijken zijn flyers en posters gestuurd
wijken zijn flyers en posters per post
naar de stichtingen of kerkorganisaties
gestuurd naar de stichtingen of
met een vriendelijke vraag om die
kerkorganisaties met een vriendelijke
zichtbaar op te hangen in hun kerk- of
vraag, of die zichtbaar in hun kerk- of
stichtingsgebouw.
stichtingsgebouw willen ophangen.
Om de flyer- en postercampagne nader
Wegens
omstandigheden
kon de reeds
toe te lichten
was er een informatiedag

geplande
het MKC
gepland ininformatiedag
het MKC in in
Houten.
Doorin
Houten
te
niet
doorgaan.
omstandigheden ging deze niet door.
Stichting Pro-kumpulan heeft mede
door de positieve ervaring opgedaan met

de eerste informatiedag wel de intentie
om een jaarlijkse informatiedag te blijven
organiseren.

Figuur 1.2. Flyer- & Postercampagne
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2. BELEIDSVORMING & REALISATIE
2.1 STRATEGIE
Situationele context
Stichting Pro-kumpulan heeft voor het realiseren van de beleidsdoelstelling een situationele context gekozen
die gevormd wordt door de zeventien duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Natie.

Aandachtsgebieden

Door de zeventien SDG’s te groeperen in een zestal aandachtsgebieden (zie figuur 2.1.) wordt het mogelijk
om bij het opzetten van activiteiten en projecten de inspanning te richten op één of meerdere specifieke
aandachtsgebieden. Zo is in de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’ gekozen voor
de volgende drie aandachtsgebieden: gemeenschap; infrastructuur en leefomgeving.

Voorwaarden

Een sociaal duurzame verandering in Molukse wijken realiseren kan alleen lukken als de intentie aanwezig is
bij de wijkbewoners om hun huidige gedrag te veranderen in het gewenste gedrag gericht op duurzaamheid.
Voldoende tijd, middelen, en deskundige ondersteuning moeten ook voor handen zijn om dit
veranderingsproces goed te kunnen begeleiden.

Aanpak

Om tegemoet te komen aan de voorwaarden heeft stichting Pro-kumpulan gekozen voor een fasering van de
aanpak, zodat de wijkbewoners voldoende ruimte en tijd krijgen om geleidelijk aan onder begeleiding van een
deskundige kunnen werken aan de verandering van zowel hun huidige leefomgeving als hun gedrag en
houding gericht op duurzaamheid.
Het uitrollen van de voorlichtingscampagne ’Naar sociaal duurzame Molukse wijken’ in vier Molukse wijken is
onderdeel van deze verandering. Zie voor detail bijlage 1.

2.2 JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Activiteiten

De jaarlijkse terugkerende activiteiten van Stichting Pro-kumpulan zijn: voorlichting; ondersteuning;
begeleiding; cursussen & trainingen en fondswerving.

Voorlichting

Naast het streven om de jaarlijkse informatiedag te houden zijn de voorlichtingsactiviteiten in deze
beleidsperiode ook gericht op het verstrekken van informatie aan Molukse wijkgemeenschappen en andere
geïnteresseerden over de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’.

Ondersteuning van activiteiten & projecten
In deze beleidsperiode zal de ondersteuning gericht zijn op het projectmatig ondersteunen van de inspanning
van de wijkteams bij het voorbereiden en uitvoeren van de ludieke activiteiten2 in en rond de wijken. De
ondersteuning van de activiteiten van derden wordt zo veel mogelijk hierop afgestemd.

Begeleiding, cursussen & trainingen
De

begeleiding,

cursussen

en

trainingen

zijn

in

deze

beleidsperiode

gerelateerd

aan

de

voorlichtingscampagne. Te denken valt aan procesbegeleiding waar de cursussen en trainingen onderdelen
2 De ludieke activiteiten zijn bedoeld om de situatie in en rondom de buurt of wijk op een praktische wijze te onderzoeken en
tegelijk de mogelijkheden en beperkingen om deze situatie sociaal duurzaam te maken in kaart te brengen.
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van zijn. Met de praktijkkennis en sociale vaardigheden die de wijkbewoners op doen zijn ze beter in staat om
besluiten te nemen over de wijze waarop ze hun leefomgeving sociaal duurzaam willen maken. Ook hoe ze
verder willen werken aan samenredzaamheid.

Fondswerving
Fondswerving is en blijft een belangrijke activiteit van stichting Pro-kumpulan. In de afgelopen drie jaren is
door gebrek aan menskracht en middelen enerzijds, en door de situatie rondom de COVID-19-pandemie
anderzijds niet goed mogelijk geweest om gericht aan de fondswerving te werken. In deze beleidsperiode zal
daarom meer aandacht worden geschonken aan fondswerving.
Naast het benaderen van subsidiegevers en sponsoren zal ook een crowdfunding-campagne worden opgezet
om de gelden bijeen te brengen, die voor het uitrollen van de voorlichtingscampagne en voor het organiseren
van de jaarlijkse voorlichtingscampagne nodig zijn.

SAMENGEVAT

Stichting

Pro-kumpulan

wil

op

buurt-

en

wijkniveau een bijdrage leveren aan de transitie
naar een duurzame samenleving waar mens en
natuur gelijke aandacht en zorg krijgen.
Stichting Pro-kumpulan wil dit bereiken door.
1.

Het geven van voorlichting over waarom
betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling
belangrijk is.

2.

Het ondersteunen van kleinschalige acties,
activiteiten en projecten op het gebied van
duurzame ontwikkeling.

3.

Het helpen ontwikkelen van praktijkkennis die
kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
gewenste houding en gedrag.

De zeventien duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de
Verenigde Naties vormen samen de situationele
context

waarbinnen

deze

drie

voornemens

worden gerealiseerd.
Gegroepeerd in een zestal aandachtgebieden
ontstaat zo het werkveld voor de ontwikkeling van
activiteiten en projecten (zie omslag achterkant).

Figuur 2.1. Aandachtsgebieden
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2.3 ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
Een kopgroep van vier Molukse wijken

Gekozen is voor een kopgroep van vier Molukse wijken verspreid over Nederland, die als kwartiermakers gaan
fungeren bij het uitrollen van de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’. Samen met
deze vier wijken3 wil Stichting Pro-kumpulan de sociaal duurzame vernieuwing in de Molukse wijken helpen
opgang te brengen.

Een stimulans en voorbeeld voor andere Molukse wijkbewoners

Door de voorlichtingscampagne gefaseerd te realiseren (tabel 2.1.) krijgen bewoners van andere Molukse
wijken gelegenheid om het veranderingsproces in de vier pilotwijken te volgen. Zo kunnen ze stapsgewijs een
beeld vormen van de inspanning die daarmee gemoeid is, en worden ze gestimuleerd om vergelijkingen te
maken met hun wijk.

VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘NAAR SOCIAAL DUURZAME MOLUKSE WIJKEN’

Blok 1

2022

Het gezamenlijk vaststellen van de mogelijkheden en beperkingen via discussies,
debatten, en dialogen

Blok 2

2023

Met de uitkomst van blok 1 via community art projecten gezamenlijk onderzoeken,
bedenken en uitwerken van mogelijke duurzame oplossingen.

Blok 3

2024

Het delen van de opgedane praktijkkennis en ervaringen met anderen via een
tentoonstelling en werkcongres.
Tabel 2.1. Fasering van de aanpak

Voor elk blok of onderdeel zal een projectplan worden gemaakt en een projectteam worden samengesteld
met leden uit de betrokken pilotwijken. Om te achterhalen welke ontwikkelingen een negatief effect hebben
op de realisatie van de voorlichtingscampagne zal er een risicoanalyse worden uitgevoerd.

2.4 ACTIVITEITEN OP DE MOLUKKEN
Duurzaamheidspilots

Aandacht voor duurzame ontwikkeling is nauwelijks terug te vinden in het overheidsbeleid op Centraal en
Zuidoost Molukken met als gevolg, dat aan de huidige structurele problemen, zoals: armoede; plastic
zwerfafval; uitstoot van broeigassen (CO2, NOx); grootschalige ontbossing en visserij, te weinig aandacht wordt
besteed.
Stichting Pro-kumpulan wil daarom in deze beleidsperiode zich inzetten om een viertal duurzaamheidspilots
op Centraal en Zuidoost Molukken uit te rollen. Deze duurzaamheidspilots zijn bedoeld om praktijkkennis te
ontwikkelen en over te dragen. De vier aandachtsgebieden zijn: armoede, energie, klimaat en onderwijs (zie
bijlage 2).

3 Met de wijkorganisatie van de vier Molukse wijken zijn reeds contacten gelegd via e-mail en facebook. Met twee wijken zijn er
al afspraken gemaakt voor verdere overleg. Met het bekend maken van de namen van de vier wijken wil stichting Prokumpulan eerst wachten tot dat er een gezamenlijke intentieverklaring is ondertekend
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Regionale Expertise Centrum

Naast het uitrollen van de vier duurzaamheidspilots wil Stichting Pro-kumpulan in deze beleidsperiode zich
ook inzetten om een Regionaal Expertise Centrum REC4 op Centraal Molukken op te zetten.
Een andere reden waarom stichting Pro-kumpulan kiest voor het opzetten van een REC is, dat zo’n regionale
voorziening straks nodig is van waaruit de uitwisseling van expertise tussen de Molukse wijkgemeenschappen
(hier) en vele dorpsgemeenschappen (daar) op de Molukken kan plaatsvinden. In figuur 2.2. hieronder is
schematisch weergegeven, hoe deze expertise-uitwisseling plaats vindt.

Figuur 2.2. Functie van de REC in de expertise-uitwisseling

4 Een REC is niet zoiets als een gebouw of een centrum, maar eerder een netwerk bestaande uit individuen, organisaties, en
deskundigen, die zicht hebben gecommitteerd educatie te gebruiken als een hulpmiddel om een duurzame toekomst te
realiseren. Zie brochure (2016), Wat is an REC, Global RCE Service Centre
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3. ORGANISATIE
3.1 UITBREIDING STICHTINGSBESTUUR
Het is stichting Pro-kumpulan niet gelukt om in de gestelde opstartperiode van drie jaar na de oprichting in
2017 het bestuur uit te breiden tot het gewenste aantal van drie. Stichting Pro-kumpulan heeft daarom de
intentie om in deze beleidsperiode twee mensen aan te stellen, die de functie van secretaris en
penningmeester gaan vervullen. Zolang dit nog niet is gerealiseerd blijft de uitvoering van de genoemde
functies bij de oprichter, die tevens de voorzittersfunctie vervuld.

3.2 DE WERKORGANISATIE
Naast de uitbreiding van het bestuur wil stichting Pro-kumpulan5 ook de werkorganisatie ‘Buro Prokumpulan’6 in deze beleidsperiode formaliseren. Afhankelijk van de financiële ruimte zal worden gekeken,
hoe ‘Buro Pro-kumpulan’ het beste kan worden bemenst.
Stichting Pro-kumpulan zal bij de uitvoering van de activiteiten en projecten zoveel mogelijk gebruik maken
van vrijwilligers. Dit zal niet altijd mogelijk zijn voor de activiteiten waar deskundige begeleiding voor nodig is.
Deze deskundigen zullen dan op freelancebasis (zzp’er) worden gecontracteerd.
De organisatiestructuur van Buro Pro-kumpulan is hieronder in figuur 3.0 (de licht groene balk) weergegeven.
Het contactadres van Buro Pro-kumpulan is hetzelfde als van de stichting.

Figuur 3.0. Organisatiestructuur Buro Pro-kumpulan

5 Bij De intentie is ook om werklocatie te realiseren op een centraal gelegen plek in het midden van het land.
6 Vooruitlopend op het formeren (bemensen) is de naam Buro Pro-kumpulan is reeds in gebruik genomen
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4. FINANCIËN
4.1 BELEIDSJAAR 2022, KOSTEN & FINANCIERING
Stichting Pro-kumpulan verwacht voor het beleidsjaar 2022 in totaal € 49.716,007 aan kosten te maken. Een
klein deel daarvan zijn jaarlijks terugkerende kosten voor personeel & organisatie (P&O) en overhead.
Inclusief @10% onvoorzien zijn deze begroot op € 7.260,00. Hoe de kostenschatting voor het beleidsjaar 2022
is opgebouwd is in tabel 4.1. hieronder weergegeven.

KOSTENSCHATTING
Voorlichting

€ 5.520,00

Ondersteuning activiteiten & projecten

€ 4.080,00

Begeleiding, cursussen & trainingen
Activiteiten & projecten

€ 9.360,00
€ 23.496,00 +

Verwachte realisatiekosten blok 1

€ 42.456,00



Personeel & organisatie (P&O)

€ 4.800,00

Overhead (administratie, ITC, promotie) *

€ 1.800,00 +


Onvoorzien (@10% van de P&O en overhead)

€ 6.600,00
€ 660.00 +

Verwachte, totale kosten voor 2022

€49.716,00

*) gemiddelde van de uitgaven over 2017, 2018 & 2019
Tabel 4.1. Raming van de verwachte kosten voor het beleidsjaar 2022

FINANCIERINGSPLAN
Giften & Schenkingen

€4.000 ,00

Bijdrage pilotwijken

€ 2.800,00

Subsidies

€ 19.876,00

Crowdfunding

€ 7.700,00

Sponsoring

€ 4.000,00 +


Eigen bijdrage in de realisatiekosten van blok 1

€38.376 ,00
€4.080 ,00 +

Verwachte financiering blok 1



Eigen bijdrage in P&O en overheadkosten

€ 42.456,00
€ 7.260,00

Verwachte financiering van de totale, verwachte kosten 2022

+

€ 49.9716,00

Tabel 4.2. Financieringsplan voor het beleidsjaar 2022

Een groot deel van de totale kosten betreft de realisatiekosten van blok 1 van de voorlichtingscampagne (zie
tabel 3.1) in de vier Molukse pilotwijken. Deze bedraagt totaal € 42.456,00, en per wijk € 10.614,00. Hoe

7 In de maanden die voorafgingen op de publicatie van dit beleidsplan zijn er afdrukkosten gemaakt, die niet verwerkt zijn in
de overzichten. Het betreft kosten om papieren exemplaren bedoeld voor fondswerving af te drukken.
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stichting Pro-kumpulan de verwachte totale kosten denkt te willen dekken, is weergegeven in het
financieringsplan, tabel 4.2.

4.2 BELEIDSJAAR 2023, KOSTEN & FINANCIERING
Stichting Pro-kumpulan verwacht voor het beleidsjaar 2022 in totaal € 55.740, - aan kosten te maken. Een
klein deel daarvan zijn jaarlijks terugkerende kosten voor personeel & organisatie (P&O) en overhead.
Inclusief @10% onvoorzien zijn deze begroot op € 7.260,00. Hoe de kostenschatting is opgebouwd is in tabel
4.3. hieronder weergegeven.

KOSTENSCHATTING
Voorlichting

€ 5.960,00

Ondersteuning activiteiten & projecten

€ 3.600,00

Begeleiding, cursussen & trainingen

€ 12.000,00

Activiteiten

€ 26.920,00 +

Verwachte realisatiekosten blok 2

€ 48.480,00



Personeel* & organisatie (P&O)

€ 4.800,00

Overhead (administratie, ITC, promotie) *

€ 1.800,00 +


Onvoorzien (@10% van de P&O en overhead)

€ 6.600.00
€ 660.00 +

Verwachte, totale kosten voor 2023

€ 55.740,00

*) gemiddelde van de uitgaven over 2017, 2018 & 2019
Tabel 4.3. Raming van de verwachte kosten voor het beleidsjaar 2023

FINANCIERINGSPLAN
Giften & Schenkingen

€5.000 ,00

Bijdrage pilotwijken

€ 5.600,00

Subsidies

€ 19.880,00

Crowdfunding

€ 9.400,00

Sponsoring

€ 5.000,00 +


Eigen bijdrage in de realisatiekosten van blok 2

€44.880 ,00
€3.600 ,00 +

Financiering blok 2
Eigen bijdrage in P&O en overheadkosten



€ 48.480,00
€ 7.260,00

Verwachte financiering van de totale, verwachte kosten 2023

+

€ 55.740,00

Tabel 4.4. Financieringsplan voor het beleidsjaar 2023

Een groot deel van de totale kosten betreft de realisatiekosten van blok 2 van de voorlichtingscampagne (zie
tabel 3.1) in de vier Molukse pilotwijken. Deze bedraagt totaal € 48.480,00, en per wijk € 12.120,00. Hoe
stichting Pro-kumpulan de verwachte totale kosten denkt te willen dekken, is weergegeven in het
financieringsplan, tabel 4.4. hierboven.
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4.3 BELEIDSJAAR 2024, KOSTEN & FINANCIERING
Stichting Pro-kumpulan verwacht voor het beleidsjaar 2024 in totaal € 25.360, 00 aan kosten te maken. Een
klein deel daarvan zijn jaarlijks terugkerende kosten voor personeel & organisatie (P&O) en overhead.
Inclusief @10% onvoorzien is deze begroot op € 7.260,00. Hoe de kostenschatting is opgebouwd is in tabel
4.5. hieronder weergegeven

KOSTENSCHATTING
Voorlichting

€ 4.320,00

Ondersteuning activiteiten & projecten

€ 4.880,00

Begeleiding, cursussen & trainingen

€2.880,00

Activiteiten & projecten

€ 6,020,00 +

Verwachte realisatiekosten blok 3

€ 18.100,00



Personeel & organisatie (P&O)

€ 4.800,00

Overhead (administratie, ITC, promotie) *

€ 1.800,00 +


€ 6.600,00

Onvoorzien (@10% van de P&O en overhead)

€ 660.00 +

Verwachte, totale kosten voor 2024

€ 25.360,00

*) gemiddelde van de uitgaven over 2017, 2018 & 2019
Tabel 4.5. Raming van de verwachte kosten voor het beleidsjaar 2024

FINANCIERINGSPLAN
Opbrengst catering

€ 1.000,00

Bijdrage tentoonstelling boekjes
Subsidies

€ 2.000,00
€ 12.700,00

Crowdfunding

-

Sponsoring



Eigen bijdrage in de realisatiekosten van blok 3

+
€15.700 ,00
€2.400 ,00 +

Verwachte financiering blok 1



Eigen bijdrage in P&O en overheadkosten

€ 18.100,00
€ 7.260,00

Verwachte financiering van de totale, verwachte kosten 2024

+

€ 25.360,00

Tabel 4.6. Financieringsplan voor het beleidsjaar 2024

Een groot deel van de totale kosten betreft realisatiekosten van blok 3 van de voorlichtingscampagne (zie
tabel 3.1). Het omvat de kosten voor het realiseren tentoonstelling een ééndaagse werkcongres, deze
realisatiekosten bedraagt totaal € 18.100,00. Hoe stichting Pro-kumpulan deze verwachte kosten denkt te
willen dekken, is weergegeven in het financieringsplan, tabel 4.6. hierboven.
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5. SLOT
De inspanning in deze beleidsperiode is gericht op het ondersteunen van Molukse wijkgemeenschappen bij
het ontwikkelen van een toekomstvisie van een sociaal duurzame wijk waar men met plezier wil wonen,
werken en recreëren. Daarbij is ook inbegrepen het faciliteren van de verandering in houding en gedrag
gericht op duurzaamheid.
Een toekomstvisie maakt het mogelijk voor de wijkbewoners om gefaseerd en gericht te kunnen werken naar
een sociaal duurzame leefomgeving en een zorgzame en veerkrachtige gemeenschap.

5.1 ONTWIKKELINGEN BINNEN DE MOLUKSE WIJKGEMEENSCHAPPEN
IN DE KOMENDE JAREN
In de komende jaren zal een groot deel van de oudere generatie Molukkers die in de Molukse wijken wonen
de AOW-leeftijd passeren. Voor de meeste van hen betekent dit, dat hun inkomen fors zullen dalen, want ze
hebben geen of nauwelijks pensioen opgebouwd. Met de alsmaar stijgende kosten voor energie, huur, en
levensonderhoud lopen ze het risico om in financiële problemen te geraken. De kans is dan groot dat ze niet
meer in staat zijn om de energiekosten en extra zorgkosten te betalen.
Een ander punt van zorg is de vergrijzing van de Molukse wijken. Mantelzorg is voor de jongere generatie
Molukkers niet meer vanzelfsprekend. Anders dan de oudere generatie is de jongere generatie niet met het
idee opgevoed dat ze later voor hun ouders moeten zorgen. Oudere generatie Molukse wijkbewoners
accepteren dan eerder het risico dat ze geïsoleerd en vereenzaamd raken dan dat ze moeten verhuizen naar
een verzorgingstehuis elders.
De vergrijzing zal in de komende jaren toenemen als de jongere generatie Molukkers, die eerst graag in de wijk wilden
blijven wonen, toch besluiten om de wijk te verlaten. Als ze geen passende banen kunnen vinden in of in de nabijheid
van de gemeente waar hun wijk deel van uitmaakt
Tenslotte is het ontbreken van een toekomstperspectief inzake het RMS-ideaal een aspect dat doorwerkt in
het gevoelsleven van zowel oudere als jongere generatie Molukkers. Oudere generatie Molukkers hebben
zich hierin al min of meer berust. Een groot deel van de jongere generatie Molukkers echter niet. Voor hen
telt het RMS-ideaal mee in hun beslissingen die ze nemen over hun toekomst in Nederland; hoe ze zonder dit
ideaal los te laten toch een zinvolle plaats in de Nederlandse samenleving kunnen verwerven.

5.2 DE VEERKRACHT VAN DE MOLUKSE WIJKGEMEENSCHAPPEN
VERGROTEN
Gezien de zwakke sociaaleconomische positie van Molukkers hier in Nederland (Onderzoek CBS,2020) is het
daarom wenselijk om de veerkracht van Molukse wijkgemeenschappen te vergroten, zodat zij beter instaat
zijn om met de veranderingen binnen hun wijkgemeenschap en in hun omgeving om te gaan.
Stichting Pro-kumpulan wil daarom met de implementatie van de voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal
duurzame Molukse wijken’ bijdragen aan het vergroten van deze veerkracht.
Het vervolg op deze voorlichtingscampagne betreft het veranderingsproces zelf, dat uiteindelijk moet leiden
tot veerkrachtige Molukse wijkgemeenschappen en sociaal duurzame Molukse wijken. Een globale
beschrijving, hoe dit veranderingsproces zou kunnen verlopen en worden ondersteund, heeft stichting Prokumpulan in een aantal artikelen beschreven. Deze artikelen zijn te downloaden van de website: www.prokumpulan.nl .
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BIJLAGE
Voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’
Een culturele reis met ’Pengayu & Prauw ’als metafoor
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VOORLICHTINGSCAMPAGNE ‘NAAR SOCIAAL DUURZAME
MOLUKSE WIJKEN’
ontwikkeling in hun eigen leefgemeenschap (SDG 1

Met elkaar in gesprek gaan is het eerste
blok van de voorlichtingscampagne die in
2022 zal worden gerealiseerd

,2 ,3 ,4 ,5, 7, 9).

Resultaten

1 Uitgangspunten voor de visievorming (hoe ziet een
sociaal duurzame wijk en wijkgemeenschap in de

Inhoud

toekomst uit).

De eerste deelactiviteit omvat een serie gesprekken
(debatten

en

dialogen)

waar

zowel

Molukse

2 Kennis en inzicht om andere wijkgemeenschappen

wijkbewoners als omwonenden van de wijk aan deel

te helpen hun leefomgeving te onderzoeken.

nemen. De bedoeling van deze debatten en dialogen

Producten

is, dat men uiteindelijk samen de uitgangspunten
voor het vormen van een duurzame toekomstvisie

1 Basis- of startdocument voor de visievorming.

van de wijk en wijkomgeving vaststellen. Ook zijn de

2 Proactieve houding om met de tweede deel-

gesprekken bedoeld om het sociale aspect te

activiteit te starten.

onderzoeken, hoe je samen kan werken aan

3 Ontmoetingplaats in de pilotwijk waar bewoners

samenredzaamheid en sociale innovatie.

van andere Molukse wijken voor vragen terecht

Om de voorlichtingscampagne geleidelijk aan te

kunnen.

kunnen uitrollen heeft stichting Pro-kumpulan
gekozen om te beginnen in vier grote Molukse wijken

Community art project ‘Hela Rotan' is het
tweede blok dat in 2023 wordt
gerealiseerd

verspreid in Nederland. In deze vier Molukse wijken
zullen de eerste serie debatten en dialogen onder
begeleiding van een deskundige gespreksleider
worden gehouden.

Inhoud

De vier wijken vervullen niet

De tweede deelactiviteit is een community art

alleen een voortrekkersrol in het sociaal duurzaam

project, dat in of in de directe omgeving van de wijk

maken van Molukse wijken, ze zijn ook de

wordt georganiseerd. Het project omvat zowel

ontmoetingsplaatsen waar bewoners van andere
Molukse wijken terecht kunnen met hun vragen.

artistieke, culturele als sportieve activiteiten bedoeld

De gesprekken zijn gepland op de zaterdagen in de

van het community art project is acht dagen, van

voor de wijkbewoners en omwonenden. De duur

maanden voor en na de zomervakantie

zaterdag tot en met zaterdag. Dit tijdvak is ingedeeld
in vier tijddelen van elk twee dagen.

Doelstellingen

Onder leiding van een artistieke leider voeren

voor de visievorming.

sportieve acties en activiteiten uit. Werken ze tegelijk

wijkbewoners en omwonenden samen artistieke en

1 Gezamenlijk vaststellen van de uitgangspunten

aan

2 Kennismaking met duurzame ontwikkeling op

de

hand

van

de

eerder

vastgestelde

uitgangspunten aan de ontwikkeling van een

lokaal niveau via voorlichting en gesprekken (17

gezamenlijke toekomstvisie, die richting geeft aan

SDG's.

hun inspanning om hun leefomgeving duurzaam te
maken en hun veerkracht te vergroten.

3 Bewustwording van het belang van een schone,
veilige, en gezonde leefomgeving op wijkniveau (SD

Het community art project begint (tijddeel 1) met een

13,16, 17).

competitie 'hela rotan’ en eindigt (tijddeel 4) met het

4 Wijkbewoners en omwonenden bewust maken van

gezamenlijk verwerken van het touw tot een

hun eigen rol bij het realiseren van duurzame

duurzaam kunstwerk, dat als een element voor
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reflectie in de wijk of in de directe omgeving van de

Zowel de tentoonstelling als het werkcongres zal

wijk wordt geplaatst.

worden gehouden op een locatie in het midden van
het land (voorkeur Molukse Kerkelijk Centrum in

Tijddeel 2 en 3 zijn gereserveerd voor het verkennen

Houten).

van de wijk en de wijkomgeving. De wijkbewoners
en omwonenden voeren samen ludieke acties en

Op

activiteiten uit, waarbij ze vooral kijken hoe ze de

videomateriaal

specifieke SDG’s die te maken hebben met de

wijkbewoners en omwonenden hebben gemaakt

gekozen aandachtsgebieden kunnen realiseren.

tentoongesteld.

Het

tentoonstelling
en

worden

andere

het

foto-

en

werken

wat

de

Op het werkcongres presenteren de betrokken

Doelstellingen
1

de

bijeenbrengen

van

wijkbewoners

en

wijkbewoners en omwonenden wat zij geleerd

omwonenden om kennis en ervaring te delen en op

hebben. Hoe ze aan de hand van hun visiedocument

creatieve wijze praktijkkennis op te doen door

denken

samen via ludieke acties en activiteiten te zoeken

vaardigheden) te willen inzetten om de wijk en

naar duurzame oplossingen voor problemen die zij

wijkomgeving

in hun leefomgeving tegenkomen.

duurzame

hun

expertise
te

veranderen

leefomgeving.

wijkgemeenschap

2 Het bewust worden van de gewenste proactieve

(kennis,

willen

tot

inzicht
een

Hoe
veranderen

en

sociaal

ze

hun

in

een

veerkrachtige en zorgzame wijkgemeenschap.

houding die nodig is om de wijk en wijkgemeenschap
te veranderen in een duurzame wijk en een

Zowel de tentoonstelling als het werkcongres

zorgzame wijkgemeenschap.

hebben als doel om andere Molukse wijkbewoners
te laten zien wat mogelijk en nodig is om te komen

Resultaten

tot een sociaal duurzame Molukse wijk.

1 Een visiedocument met daarin verwerkt de
mogelijkheden om samen de wijkomgeving sociaal

Doelstellingen

duurzaam te maken.

1 Via de tentoonstelling laten zien met beeld en
geluid wat je als Molukse wijkgemeenschap en

2 Bewustwording, motivatie en een proactieve

omwonenden in een gezamenlijke inspanning kan

houding om te werken aan de gedragsverandering

doen om je leefomgevingen en gemeenschap sociaal

gericht op duurzaamheid.

duurzaam te maken.

Producten

2 Via het werkcongres de opgedane praktijkkennis

1 Een duurzaam kunstwerk dat in of in de directe

en inzicht delen met anderen. In het bijzonder met

omgeving van de wijk wordt geplaatst als symbool

de Molukse wijkgemeenschappen die ook samen

van de gezamenlijke inspanning en waar men aan

met hun omwonenden hun leefomgeving en

het belang van duurzaamheid herinnerd wordt.

gemeenschap

2 Vier pilotwijken die als voorbeeld dienen voor om

derde

richting

Resultaat

Een tentoonstelling inclusief een
werkcongres is het derde en het laatste
blok dat in 2024 zal worden gerealiseerd
De

veranderen

duurzaamheid.

andere Molukse wijken in hun regio.

Inhoud

willen

Vier pilotwijken die als voorbeeld fungeren voor
andere Molukse wijkgemeenschappen die hun wijk
willen veranderen in een sociaal duurzame wijk.

Producten
en

tentoonstelling

laatste
waar

deelactiviteit

een

is

een

werkcongres

aan

1 Tentoonstelling en werkcongres
2 Handreiking naar andere Molukse wijken om hun

verbonden is.

wijken tot een sociaal duurzame wijk te veranderen.

Duur van de tentoonstelling is een maand met
eventuele uitloop van een maand. Het werkcongres
duurt één werkdag.
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EEN CULTURELE REIS MET ‘PENGAYU & PRAUW’ ALS
METAFOOR

HARUKU VRIJ VAN
ARMOEDE IN 2030

AMBON VRIJ VAN
DIESELCENTRALES IN 2030

SAPARUA VRIJ VAN
ZWERFAFVAL IN 2030

Samen de mogelijkheden verkennen om je
wijk sociaal duurzaam te maken is voor het
voortbestaan daarvan meer dan gewenst.
Niet alleen vanwege de vergrijzing, maar
ook door het groeiende besef dat het
verblijf hier in Nederland permanent is.
Door betrokken te zijn bij duurzame
ontwikkeling hier in Nederland heb je een
mogelijkheid om stra ks daar op de
Molukken
duurzame
ontwikkeling
langdurig te ondersteunen.

CERAM VRIJ VAN
ONDERWIJSBELEMMERING IN 2030

SOCIALE INNOVATIE
De rode draad in de voorlichtingscampagne - de
relatie tussen de vier thema’s hieronder - is ook het
uitgangspunt voor het ontwikkelen en uitrollen van
vier pilots op de Molukken.


armoede



zwerfafval



milieuvervuiling

hebben we aan onze voorlichtingscampagne ‘Naar



onderwijsbelemmering

sociaal duurzame Molukse wijken’ vier pilots aan

Deze vier thema’s zijn gekozen omdat ze problemen

Om dit proces van bezinning te kunnen faciliteren

verbonden (zie foto hierboven).

op de Molukken duiden, die complex en hardnekkig
zijn. Tot op heden wil de aanpak van deze

Binnen de pilots zal aandacht en inspanning

problemen door de overheid maar niet lukken.

worden besteed om de problemen (armoede,

Sociale

klimaatverandering, zwerfafval en onderwijs), die
de

verbetering

van

de

leefomgeving

innovatie

biedt

een

alternatief

om

gezamenlijk te werken aan oplossingen die niet

en

alleen duurzaam maar ook werkbaar kunnen zijn.

leefomstandigheden van kwetsbare dorps- en

Zo’n samenwerking kan echter alleen succesvol

wijkgemeenschappen op Centraal en Zuidoost

verlopen als beide partijen: Molukkers hier in

Molukken hinderen goed in kaart te brengen.

Nederland en daar op de Molukken bereid zijn om

Om deze kwetsbare dorpsgemeenschappen op

zich langdurig daaraan te committeren.

een duurzame en langdurige wijze bij de aanpak

Buro Pro-kumpulan wil zich daarom inspannen om

van hun problemen te kunnen ondersteunen

in de komende vier jaar de pilots op te realiseren.
Deze pilots zijn nodig om de oorzaken van de

werkt stichting Pro-kumpulan ook aan de vorming

armoede,

van duurzame coalities tussen de dorps- en

milieuvervuiling,

zwerfafval

en

belemmering in het onderwijs goed in kaart te

wijkgemeenschappen op de Molukken en Molukse

brengen, zodat er ook voldoende informatie

wijkgemeenschappen. Een eerste stap hierin is de

beschikbaar komt om vanuit Nederland duurzame

realisatie van een Regionaal Expertise Centrum op

ontwikkeling op de Molukken te ondersteunen.

de Molukken, die gepland staat in 2023.
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DE SOCIALE PIJLER IS DE MEEST OVER HET HOOFD GEZIENE
PIJLER VAN DUURZAAMHEID
Wanneer we het over duurzaamheid hebben, dan denken we vaak onmiddellijk aan milieu. Aan de lege
verpakkingen van melk of yoghurt, die we in de grijze bak gooien. Of aan de plastic flessen die we nu om
het statiegeld inleveren bij de winkel. Of aan groenten en eten die we als restafval in de groene bak
gooien. Of aan het oud papier die we netjes in de blauwe container gooien.
Het is daarom te begrijpen als je dan denkt, we doen toch al aan het milieu, en dus al aan duurzaamheid.
Wat zou je dan nog moeten doen om de wijk sociaal duurzaam te maken. Maar, naast milieu zijn er nog
de economische en sociale aspecten. Samen vormen ze de drie duurzaamheidspijlers, de 3 P: People,
Planeet, en Profit (of Prosperty).
‘People’, de sociale pijler is de meest over het hoofd geziene pijler. Deze pijler heeft betrekking op het vermogen
van een gemeenschap of organisatie. Je kan het zien als de continue inspanning van een gemeenschap om zich
te ontwikkelen tot een gezonde en leefbare gemeenschap. Dus een continue inspanning die belangrijk is voor de
huidige als voor de toekomstige generaties. Het is daarom voor wijkorganisaties (raden, stichtingen, kerken)
belangrijk om te begrijpen, wat de mensen in de wijk belangrijk vinden en nodig hebben om zich prettig en veilig
te voelen om in de wijk te wonen, te werken en te recreëren.
Bij sociale duurzaamheid gaat het om basisbehoeften, zoals: gezondheidszorg, contacten met de natuurlijke
leefomgeving, emancipatie, ontplooiing van sociale en culturele activiteiten, en mensenrechten, zoals: participatie
en veiligheid., en natuurlijk sociale relaties. Dus, het gaat om het vinden en behouden van een gezonde balans
tussen werk, privé en leefomgeving.
In een systeem waar het leven met een hoge kwaliteit de norm is, zijn alle drie pijlers even sterk: een robuust
niveau van sociale vervulling (People); een gezond, schoon en veilig leefomgeving (Planet), en een bevredigend
niveau van economische welzijn (Profit, of Prosperty).

Het is een conditie die nodig is om aan de behoeften van de huidige generatie te kunnen
blijven voldoen zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te
voorzien in gevaar te brengen.

Elke activiteit of elke proces dat deze visie nastreeft, heeft een plaats onder de paraplu van duurzaamheid.
De voorlichtingscampagne ‘Naar sociaal duurzame Molukse wijken’ richt zich op het ondersteunen van de
Molukse wijkgemeenschappen om de kwaliteit van hun leefomgeving te onderzoeken en tegelijk aan de
ontwikkeling van haar gemeenschapsvermogen te werken. Dit gemeenschappelijke leerproces, werken aan de
sociale pijler zowel hier in Nederland als daar op de Molukken, valt daarom ook onder de paraplu van
duurzaamheid.
Referentie:
Van de Burg, Nienke (2021). Wat is duurzaamheid? Blogs, Capgemini
Van Poeck, Katrien (2008). Duurzame ontwikkeling en sociaal werk, een logische samengaan? Socia-cahier nr. 11
Usmany, Carel (2019). ‘Pengayu & Prauw’. Flyer, Buro Pro-kumpulan
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