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Jolanda Pasveer van Welpie 
Toys vertelt waarom zij als een 
van de eerste ondernemers 
volmondig ‘ja’ zei.

Als het aan Paul van der Leek 
van DA Welten ligt, doen alle 
Heerlense ondernemers mee.

Marco Custers van Tabak & 
Gemak Heksenberg hoopt  
dat ‘t Heerlens Heitje blijft  
en uitgebreid wordt.
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Ondanks haar drukke bestaan 
deed Elise Yip al 10 klusjes, 
waarmee ze haar zoontje wil 
leren dat hard werken loont.

Het klussen leverde Joyce en 
Mendy niet alleen heitjes op, 
maar ook een vriendschap en 
contact met de buurt.

Jean-Louis Vijgen deed vanuit 
zijn rolstoel al 32 klussen, en is 
van plan om er nog veel meer  
te doen.

Benieuwd naar 
de ervaringen 
van de partners?

Draai het  
magazine om!
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Speelgoedwinkel Welpie Toys is pas sinds 
2019 geopend, maar is nu al niet meer  
weg te denken uit de Heerlense binnenstad. 
Eigenaren Jolanda Pasveer en Tim Italiaander 
zijn enthousiast en ondernemend. En, zeer 
betrokken bij hun stad Heerlen. Meedoen  
aan ’t Heerlens Heitje is voor hen dan ook 
vanzelfsprekend.

Welpie Toys is in korte tijd uitgegroeid  
tot een succesvolle speelgoedwinkel in 
het Corio Center. Niet voor niets is de 
speelgoedwinkel al drie keer verhuisd 
binnen het winkelcentrum, waarbij de 
locatie steeds wat groter werd. Het aan-
bod is heel breed, met als unieke troef:  
de verhuur van bordspellen en LEGO-
sets. “We denken graag met onze klanten 
mee”, vertelt eigenaresse Jolanda Pasveer 
enthousiast. “Spellen en LEGO-sets zijn 
vaak vrij prijzig, bovendien belanden ze 
na korte tijd meestal ergens in een kast  
of op zolder. Hoe leuk is het dan als je 
voor een zacht prijsje steeds iets nieuws 
kunt uitproberen?”

Volmondig ‘ja’
En niet alleen met Welpie Toys timmert 
het ondernemerskoppel aan de weg.  
Ook de decoraties en aankleding van  
bijvoorbeeld het Corio Center en Winter-
tijd Heerlen zijn van hun hand. En van - 
uit hun bedrijf Star Events verzorgen ze  
elk jaar opnieuw het Kids Weekend in  
Heerlen. Jolanda lacht: “We zitten niet 
graag stil, zoals je ziet. Bovendien dragen 
we Heerlen een warm hart toe. Toen Iris 
Dijkstra van Heerlen Mijn Stad ons vroeg 
om mee te doen aan ’t Heerlens Heitje, 
hoefden we ook niet lang na te denken. 
Het werd meteen een volmondig ‘ja’!”

Mensen in beweging krijgen
Daarmee werd Welpie Toys een van  
de eerste deelnemers aan ’t Heerlens 
Heitje. Ook staat de zaak op de flyer van  
’t Heerlens Heitje. Jolanda verduidelijkt 
haar redenen om mee te doen: “Heerlen  
is een prachtige stad en dat dragen we 
graag uit. Dus we doen altijd mee aan 
acties om de stad te promoten. Het  
leuke aan dit project is dat het de stad  
een beetje mooier maakt, het mensen  
in beweging krijgt én dat die mensen  
op een mooie manier worden beloond. 
Het kost ons als ondernemers verder  
niks. Via een handige app kunnen we  
de  betalingen met de klanten afhandelen  
en vervolgens indienen bij de gemeente. 
Dat werkt supergoed, dus het is niet iets 
waar je als ondernemer veel tijd in hoeft 
te steken. Dat is heel fijn.” 

Bijdrage aan leefbaarheid
Jolanda vervolgt: “Natuurlijk levert het 
ons ook wat extra omzet op, maar daar 
doen we het niet voor. Waar we het dan 
wel voor doen? Voor de mensen die hier 
hun verdiende Heitjes komen uitgeven 
aan speelgoed voor zichzelf, hun kinderen 
of kleinkinderen. Het zijn vaak mensen 
met een wat lager inkomen, die hierdoor 
een mooi extraatje hebben. We hebben 
zelfs een paar klanten die regelmatig 
terugkomen. Sommigen geven wel 100 
Heitjes (100 euro) per keer uit. Die 
 hebben dus flink geklust en daarmee  
een bijdrage geleverd aan de leefbaar - 
heid in de stad. Dat is toch prachtig?  
Ik hoop dan ook dat meer ondernemers 
en inwoners mee gaan doen met  
’t Heerlens Heitje!”

“We doen het niet 
voor onszelf, maar 
voor de stad Heerlen. 
En voor die mensen 
die met hun wel-
verdiende Heitjes  
een mooi extraatje 
kunnen kopen.” 

Jolanda

“Samen maken  
we onze stad een 
beetje mooier”

Jolanda Pasveer van Welpie Toys:
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Een baan, twee rechtenstudies en de zorg voor haar zesjarige 
zoontje. De 27-jarige Elise Yip combineert het allemaal. Ondanks 
haar drukke leven vindt ze toch nog tijd om klusjes voor ’t Heerlens 
Heitje uit te voeren. Ze legt graag uit waarom ze dat doet.

Elise Yip komt uit Den Haag en verhuisde 
anderhalf jaar geleden met haar zoontje 
Jayce naar de wijk Aarveld in Heerlen.  
Zij vertelt: “Ik ging studeren aan de 
 Universiteit Maastricht en was op zoek 
naar woonruimte. Maastricht is echt 
onbetaalbaar, zodoende kwam ik in 
 Heerlen terecht. Eerlijk gezegd was dat 
niet makkelijk. Mijn ouders, die nog in 
Den Haag wonen, hielpen me vaak bij  
de zorg voor Jayce. Opeens stond ik er 
helemaal alleen voor in een vreemde  
stad. Gelukkig zijn de buren hier heel 
aardig en behulpzaam, dat is fijn. Maar ik 
mis mijn familie en vrienden in Den Haag 
wel. Mijn vriend zie ik wel regelmatig.  
In de weekenden dan, want hij woont in 
Zeeuws-Vlaanderen. Maar je hoort mij 
niet klagen hoor, ik weet waar ik het voor 
doe: advocaat worden in het arbeids-
recht!”

Vrijwilligerswerk
Op sociale media zag ze een tijdje geleden 
een bericht over ’t Heerlens Heitje voor-
bijkomen. Elise: “Op de een of andere 
manier triggerde het bericht mij om 
 verder te klikken. Toen ik meer over het 
project las, was ik meteen enthousiast.  
Ik wilde altijd al vrijwilligerswerk doen 
en zag dit als een mooie kans. Het leuke 
hieraan is dat het heel laagdrempelig is.  
Je zoekt zelf een klusje uit en voert het uit 
als het jou uitkomt. En, je houdt er ook 
nog iets aan over. Ik heb van de verdiende 
Heitjes al speelgoed voor Jayce gekocht, 
maar ook wijn, ijsjes en tosti’s. En een 
avondje lekker op het terras gezeten bij 
Grand Café De Vrienden in het centrum.”

Verfspetters op nieuwe schoenen
Hoewel ze niet echt handig is, gaat het 
klussen Elise best goed af: “Eerlijk gezegd 
vind ik het best rustgevend. Ik zoek wel 
steeds de makkelijke klussen uit, kleine 
paaltjes schilderen dus. Die zijn qua 
 planning goed haalbaar en er kan weinig 
fout gaan. Nou ja, zou je denken dan.  
De eerste keer, in Heerlerheide, vond ik 
het best pittig. Bovendien was het steen-
koud. Ik was heel blij toen iemand uit de 
buurt me een kopje thee aanbood. Soms 
zijn de klusboxen niet compleet, dan 
moet ik weer terug naar het afhaalpunt. 
Dat is lastig, omdat ze niet altijd open zijn 
als ik wil klussen. En verder heb ik tijdens 
een klus mijn telefoon kapot laten vallen 
én verfspetters op mijn nieuwe schoenen 
gekregen. Heel dom natuurlijk, want dat 
heeft me veel geld gekost.”

Doorzetten
Een enkele keer neemt Elise haar zoon 
mee om te klussen. “Dat vindt hij niet 
echt leuk, zeker niet als het koud is.  
Hij moet ook altijd plassen”, lacht ze. 
“Maar ik hoop dat ik hem zo op zijn minst 
kan meegeven dat hard werken beloond 
wordt én dat het belangrijk is om door te 
zetten. Hij ziet nu wel overal in de stad 
gele  paaltjes en zegt er meteen bij welke 
een schilderbeurt kunnen gebruiken!”

“Ik wilde altijd al vrijwilligerswerk 
en zag dit als een mooie kans. 
Het is heel laagdrempelig en je 
kunt de klusjes uitvoeren op een 
moment dat het jou uitkomt” 

Elise

Naam: Elise Yip
Leeftijd: 27 jaar
Deelnemer sinds: 14 januari 2022
Aantal uitgevoerde klussen: 10 

“Ik vind  
het klussen 
eigenlijk wel 
rustgevend”

Elise Yip:
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Een landelijke winkelketen als deelnemer van ’t Heerlens Heitje? 
Paul van der Leek van DA Welten bewijst dat het kan. Dankzij de 
franchiseformule van de drogisterijketen heeft hij de mogelijkheid 
om lokale invulling te geven aan zijn winkel. En dat doet hij maar  
al te graag!

Zo’n 23 jaar geleden begon Paul met  
zijn vrouw Jeanine als drogist in Welten. 
Sinds een paar jaar doet hij dat als 
franchise nemer van DA. “Het fijne daar-
aan is dat ik makkelijk kan inspelen op  
de lokale behoeften. Zo verkopen we  
hier niet alleen drogisterijartikelen, maar  
ook boeken en bijvoorbeeld comfortabele 
schoenen en sloffen. De inwoners van 
Welten en omstreken komen hier dan ook 
graag even snuffelen. Ook met het Post-
NL-punt halen we extra bezoekers naar 
binnen. Sommigen komen alleen om een 
pakketje op te halen of af te geven. Maar 
vaak genoeg kopen ze ook nog wat hier.”

Wisselwerking tussen inwoners, 
ondernemers en de stad
Tijdens een informatiebijeenkomst  
voor ondernemers in Welten hoorde  
Paul voor het eerst over ’t Heerlens  
Heitje. Daar was hij gelijk enthousiast 
over. Hij besloot het initiatief in de gaten 
te houden via sociale media. Uiteindelijk 
nam hij zelf contact op met Heerlen  
Mijn Stad om zich aan te melden als 
 deelnemer. Paul: “Ik vind het een slim  
en goed doordacht concept. Het helpt 
inwoners, ondernemers én de stad zelf. 
Die wisselwerking tussen de verschil-
lende partijen is echt uniek. Bovendien  
was er verder nog geen drogisterij aan-
gesloten, dus ik zag het als een mooie 
kans om extra klanten uit heel Heerlen 
binnen te halen.”

“Mensen uit andere wijken  
van Heerlen komen speciaal 
hiernaartoe om hun Heitjes  
in te wisselen, bijvoorbeeld 
voor een lekkere parfum”

Paul

Mooie beloning 
In de praktijk blijkt dat ook zo te werken. 
Paul: “We halen er niet enorm veel omzet 
uit, er komen zo’n drie tot vier klanten  
per maand Heitjes inwisselen. Dat zijn 
geen klanten uit de wijk, maar uit andere 
delen van Heerlen die er speciaal voor 
naar Welten komen. Ik geniet ervan als  
ik zie dat jonge mensen met de Heitjes 
een lekkere parfum voor zichzelf kopen. 
Dat is toch een mooie beloning voor het 
werk dat ze voor de stad hebben geleverd. 
En eerlijk is eerlijk, elk beetje omzet is 
voor ons meegenomen. Het kost ons 
 weinig moeite, al hadden we in het  
begin even wat moeite om het dashboard 
goed aan de gang te krijgen. Eén klein 
minpuntje: het werkt nog maar op één 
e-mailadres. Dus als ik er niet ben, moet 
ik de Heitjes op afstand goedkeuren. 
Maar goed, dat lossen we ook wel op.”

Meer promotie
Verder is Paul heel erg blij met het 
 initiatief. “Ik vertel ook andere onder-
nemers in de buurt over ’t Heerlens 
Heitje, maar gek genoeg heeft nog 
 niemand daarvan zich aangemeld.  
Een gemiste kans als je het aan mij  
vraagt. Eigenlijk zouden alle ondernemers 
in Heerlen hieraan mee moeten doen. 
Wat dat betreft mag het initiatief nog  
wel wat meer gepromoot worden door  
de gemeente en Heerlen Mijn Stad!”“Echt een slim 

en doordacht 
concept,  
‘t Heerlens 
Heitje’’ 

Paul van der Leek van DA Welten:
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Soms bereik je met een project meer dan je van tevoren had 
bedacht. ’t Heerlens Heitje is er een van. Mede dankzij het 
 klussen raakten Joyce en Mendy uit hun sociale isolement én 
bouwden ze een mooie vriendschap op. 

Joyce en Mendy uit de Heerlense wijk 
Passart hebben beiden een ‘rugzak’.  
Nare ervaringen in het verleden zetten 
hun leven op de kop, waardoor ze in een 
sociaal isolement raakten. Sinds een tijdje 
proberen ze hun dagelijkse leven weer op 
te pakken. Zo volgden ze allebei de cursus 
Letterliefde. Joyce legt uit: “In de cursus 
leer je beter met taal omgaan, bijvoor-
beeld om kookrecepten beter te kunnen 
lezen. Maar het is eigenlijk meer dan dat. 
Het gaat ook om goede gesprekken met 
anderen, ervaringen delen. Zo raakte ik 
ook in gesprek met Mendy.”

Samen staan we sterk
Het klikte meteen tussen de vrouwen, 
maar van vriendschap was in het begin 
nog geen sprake. Mendy: “Joyce hield  
wat afstand. Door mijn eigen ervaringen 
kon ik dat heel goed begrijpen. Maar toen 
ik hoorde van ’t Heerlens Heitje, wist  
ik meteen dat ik dat met Joyce samen 
wilde doen. We kunnen allebei wel een 
extraatje gebruiken en we vinden het 
allebei spannend om naar buiten te gaan. 
Dus ik dacht: ‘samen staan we sterk’!” 

Handschoenen te groot
Uiteindelijk wist Mendy Joyce over te 
halen. Hun eerste klus was het verven 
van een bankje bij Carisven. “Ik vond  
het enorm spannend om weer echt naar 
buiten te gaan”, bekent Joyce. “Bovendien 
schaamde ik me. Wat zouden anderen  
van me denken, misschien wel dat ik een 
taakstraf had? De handschoenen en het 
veiligheidshesje die in de klusbox zaten, 
waren ook veel te groot. Maar al snel kon 
ik wat meer ontspannen. We kregen hele 
aardige reacties, mensen vonden het leuk 
om een praatje met ons te maken. Daar-
door durfde ik daarna nog meer klussen 
te doen.”

Verpesten
Het tweetal heeft inmiddels de smaak 
flink te pakken. Mendy: “Er is een echte 
vriendschap ontstaan. En we hebben 
samen al heel wat bankjes geschilderd  
en speeltoestellen schoongemaakt.  
Maar soms wordt een bankje of afvalbak 
dezelfde avond nog opnieuw beklad. Ik 
heb zelfs een keer gezien dat iemand met 
een scooter van de glijbaan ging die we 
net hadden schoongemaakt. Dat is heel 
frustrerend: wil je iets goeds doen voor  
de buurt, zijn er weer van die jongeren  
die het verpesten.”

Niet opgeven
Toch geven de dames niet op. “Dankzij 
het klussen leer ik steeds meer mensen  
in de buurt kennen”, vertelt Joyce trots. 
“Ook heb ik al leuke dingen kunnen doen 
van de Heitjes, waar ik normaal geen geld 
voor heb.” Mendy is het daar helemaal 
mee eens: “Ik vind het zó leuk dat ik  
soms zelfs alleen ga klussen. Dankzij de 
klussen kan ik mijn dochter Nijn af en  
toe trakteren op een ijsje of een cadeautje. 
Ik hoop wel dat er nog meer winkels mee 
gaan doen. Een bloemenwinkel zou leuk 
zijn. Of een reisbureau, zodat ik kan 
 sparen voor een vakantie naar Turkije 
met Nijn!”

“In het begin schaamde 
ik me tijdens het klussen. 
Ik was bang dat mensen 
 zouden denken dat ik 
een taakstraf had” 

Joyce

“Ik hoop dat er nog meer 
winkels gaan meedoen. 
Een bloemenwinkel of  
een reisbureau. Dan kan  
ik sparen voor een reis  
met mijn dochter”

Mendy

“Goede 
vrienden 
dankzij  
’t Heerlens 
Heitje”

Joyce en Mendy:

Naam: Joyce 

Leeftijd: 42 jaar
Deelnemer sinds: 4 februari 2022
Aantal uitgevoerde klussen: 4 

Naam: Mendy 

Leeftijd: 41 jaar
Deelnemer sinds: 30 december 2021
Aantal uitgevoerde klussen: 5

Mendy
Joyce
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Al sinds 2010 heeft Marco zijn zaak  
achter de kerk op de Heksenberg. Hij 
begon in een klein pand op de hoek,  
maar verhuisde in 2014 naar de huidige 
plek. “Dit pand is groter en biedt meer 
mogelijkheden”, legt Marco uit. “Hier in 
buurt vallen steeds meer winkels weg,  
de  bakker en de supermarkt bijvoorbeeld. 
Dat betekent dat buurtbewoners altijd een 
stukje moeten rijden voor hun dagelijkse 
boodschappen. Ik probeer ze een handje 
te helpen met een klein assortiment  
aan kruidenierswaren. Denk aan basis-
producten zoals spaghetti, potten appel-
moes en houdbare melk. Het is toch 
handig als je even snel naar de winkel  
om de hoek kunt lopen als je zoiets niet 
meer in huis hebt. Om die reden bak ik 
sinds een tijdje ook verse broodjes, daar 
zijn mijn klanten echt heel blij mee.”

Wat hebben mijn klanten eraan?
Sinds enkele maanden is de ondernemer 
ook aangesloten bij ’t Heerlens Heitje. 
Marco: “Ik hoorde vorig jaar al van het 
initiatief en was toen voorzichtig enthou-
siast. Daarna ben ik me er wat meer in 
gaan verdiepen. Wat houdt het precies in, 
wat moet ik er als ondernemer voor doen 
en wat hebben mijn klanten eraan? Als ik 
aan zoiets meedoe, wil ik wel weten hoe 
het precies zit. En, ik moet er een zekere 
band bij voelen. Dat zat bij ’t Heerlens 
Heitje meteen goed. Het idee erachter is 
gewoon sterk: inwoners maken de stad en 
de wijk een beetje mooier en als onder-
nemer maak ik de dag van mijn klanten 
een beetje mooier. Dat past ook bij mij als 
persoon en als ondernemer: ik ben heel 
betrokken bij mijn klanten én bij de buurt 
waar ik actief ben.”

Drie keer terugkomen
Marco vervolgt: “Ik zag dat er nog geen 
winkel met levensmiddelen was aan-
gesloten. Daarom besloot ik toch eens 
 contact op te nemen met Heerlen Mijn 
Stad. Iris van Heerlen Mijn Stad heeft  
me uitgelegd hoe het precies werkt.  
Toen was de keuze snel gemaakt. Tot  
mijn grote verbazing kreeg ik al meteen 
klanten die Heitjes kwamen inwisselen. 
Eén klant is zelfs al drie keer terug-
gekomen. Sommigen komen niet eens  
uit de buurt. Dus blijkbaar is er ook vanuit 
de klussende inwoners behoefte aan een 
winkel zoals de mijne. Ik hoop dan ook 
dat ’t Heerlens Heitje blijft en zich verder 
uitbreidt. Daarvoor moet de gemeente  
wel meer aan de promotie doen, zowel 
voor ondernemers als voor inwoners. 
Misschien is het een idee om het via de 
verschillende Buurtsteunen onder de 
aandacht te brengen?”

“Dit initiatief past  
bij mij als persoon  
en als ondernemer”

Marco Custers van Tabak & Gemak Heksenberg:

Van tabakswaren en boeken tot verse broodjes en vleeswaren. 
Tabak & Gemak Heksenberg is zonder twijfel de meest veelzijdige 
winkel van ’t Heerlens Heitje. De reden daarvoor is simpel: eigenaar 
Marco Custers is een echte ondernemer met oog voor de wensen 
en behoeften van zijn klanten.

“Blijkbaar is er vanuit de 
klussende inwoners ook 
behoefte aan een winkel 
zoals die van mij”

Marco
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Een beperking hoeft geen belemmering te zijn om mee  
te doen aan ’t Heerlens Heitje. Jean-Louis Vijgen is daar -
van het levende bewijs. Hoewel hij gekluisterd is aan een 
rolstoel, heeft hij al flink wat klusjes uitgevoerd. Zelf zegt 
hij daarover: “Ik klus graag én ik verdien zo een extraatje,  
dus waarom zou ik het niet doen?”

Jean-Louis Vijgen heeft al 11 jaar een 
 progressieve vorm van MS, waardoor  
zijn spierfuncties steeds slechter worden. 
Sinds vier maanden zit hij in een rolstoel. 
“Maar ik ben echt niet gehandicapt, het 
leven gaat gewoon door”, luidt zijn devies. 
Niet voor niets heeft hij een tattoo op  
zijn arm met de tekst ‘Refuse to sink’.  
“Ik ben graag actief bezig, ik heb echt 
geen zin om binnen te zitten. Toen ik 
hoorde van ’t Heerlens Heitje, heb ik  
me meteen aangemeld. Ik leef van een 
uitkering en de Heitjes geven me toch  
de mogelijkheid om leuke dingen te doen. 
De verdiende Heitjes geef ik vaak uit bij 
Max Wijn, maar ik koop ook wel eens 
knutselspulletjes voor mijn kleinkinderen 
bij Welpie Toys.”

“Jammer dat je maar  
voor 125 euro aan Heitjes  
mag verdienen per maand. 
Het liefst zou ik nog veel 
meer klussen willen doen”

Jean-Louis

Bankjes schilderen
Inmiddels staat de teller op 32 klussen. 
Daarmee heeft hij al meer dan 800 
Heitjes ofwel 800 euro verdiend. Meestal 
kiest hij ervoor om bankjes te schilderen 
in het centrum van Heerlen. Jean-Louis: 
“Ik heb geen auto, dus ik kies voor klussen 
in mijn eigen omgeving. En bankjes zijn 
voor mij het makkelijkste, daar kom  
ik vanuit mijn rolstoel goed aan. Al had  
ik wat moeite met het bankje op het 
 Hesselleplein. Die ligt niet direct aan een 
pad, waardoor ik er met de rolstoel niet  
bij kon komen. Uiteindelijk ben ik er maar 
naartoe gekropen. Dat was heel onhandig, 
maar het is toch gelukt. Daar ben ik best 
trots op. Ik heb ook wel eens een afvalbak 
geschilderd. Maar dat is erg bewerkelijk, 
omdat je de grijze paal waar de afvalbak 
aan vasthangt niet mag mee schilderen.  
Je moet dus veel afplakken. Kortom, veel 
werk terwijl het maar 15 Heitjes oplevert.”

Niet voor de gezelligheid
Behoefte aan andere, makkelijkere 
 klussen heeft Jean-Louis eigenlijk niet. 
“Het aanbod vind ik prima. Ik vind het 
wel jammer dat je maar 125 euro per 
maand mag verdienen (zie hoofdstuk 
Inwoners, red.). Het liefst zou ik nog  
veel meer  willen klussen. Mensen maken 
soms ook een praatje met me. Laatst 
kreeg ik een complimentje omdat ik  
aan het klussen was vanuit de rolstoel.  
En iemand heeft me ook al eens een kop 
koffie aangeboden. Maar eerlijk is eerlijk, 
ik doe het niet voor de gezelligheid. Actief 
bezig zijn en wat bijverdienen, daar gaat 
het om. En blijkbaar ben ik niet de enige, 
want ik zie steeds vaker ook andere 
 mensen klussen. Aan de ene kant vind ik 
dat leuk, maar ja, het is ook concurrentie 
hè? Zo blijven er minder klussen voor  
mij over!

“Bankjes 
schilderen 
lukt prima 
vanuit een 
rolstoel”

Jean-Louis Vijgen:

Naam: Jean-Louis Vijgen
Leeftijd: 63 jaar
Deelnemer sinds: 9 december 2021
Aantal uitgevoerde klussen: 32 
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Benieuwd naar 
de ervaringen 
van de partners? 

Klap mij dicht 
 en draai me om!
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’t Heerlens Heitje
Hoe het experiment is ontstaan

Heerlen, met 88.000 inwoners, ligt in het zuidoosten van Nederland.  
Na jaren van welvarende mijnbouw en grote werkgelegenheid, ging  
het vanaf de jaren ’70 bergafwaarts met de stad. De mijnen werden 
gesloten, de economie liep terug, de werkgelegenheid daalde, de stad 
vergrijsde en het aantal inwoners nam af. Dit leidde onder andere tot  
lagere belastinginkomsten en een krappe gemeentebegroting.

In het straatbeeld was jarenlang 
 zichtbaar dat de gemeente fors  
moest bezuinigen. B-kwaliteit 
werd de  standaard: er vond minder 
onderhoud plaats aan straten, straat-
meubilair en stedelijk groen. Dat zagen 
ook de inwoners. Die gaven vijf jaar 
geleden de openbare ruimte van de 
stad gemiddeld een 6,7. Omgekeerd 
zag de gemeente nauwelijks betrok-
kenheid. Weinig inwoners waren 
bereid om zich vrijwillig in te zetten 
voor hun leefomgeving. Ook stonden  
- als gevolg van de ongunstige     
econo mische situatie - steeds meer 
(winkel)panden leeg. Heerlen stond 
(en staat nog steeds) voor de nodige 
(maatschappelijke) uitdagingen.

WESH
In 2018 ontstond het idee om een 
 aantal van deze uitdagingen met een 
lokale munt op een innovatieve manier 
aan te gaan. Dit leidde tot het project 
We.Service.Heerlen (WESH) dat 
 succesvol werd ingediend voor een 
driejarige subsidie uit het fonds  
Urban Innovative Actions (UIA)  
van de Europese Unie. 

Introductie ’t Heerlens Heitje
Als onderdeel van WESH intro-
duceerde de gemeente, samen met  
zes partners, in 2021 ‘t Heerlens  
Heitje. Als eerste stad in Europa 
zette Heerlen een digitale munt in 
om de openbare ruimte in de stad 
te verbeteren,  burgerparticipatie te 
bevorderen én de lokale economie 
te stimuleren. Via de app van 
’t Heerlens Heitje  kunnen inwoners 
klussen uitzoeken en accepteren. 
Na uitvoering ontvangen ze hiervoor 
digitale munten (Heitjes). Die kunnen 
ze uitgeven bij de deel nemende  
lokale ondernemers. Een bijzonder 
experiment waar alle partners hun 
schouders onder hebben gezet. 

’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met 

Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, Buurtorganisatie 

Grasboek-Musschemig-Schandelen, Centraal Bureau voor de Statistiek en de  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het project wordt financieel ondersteund 

door het fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie.

 

Terugblik experimentele fase
Het EU-subsidietraject is afgerond  
en ‘t Heerlens Heitje wordt per  
2023 ingebed in de gemeentelijke  
organisatie. In dit magazine blikken  
we terug op de experimentele fase. 
In het eerste deel van dit magazine 
vertellen alle partners over hun rol 
en ervaringen: waarom ze een bijdrage 
hebben geleverd, wat dat heeft 
opgeleverd en wat ze ervan hebben 
geleerd. Niet alleen waardevol voor 
onszelf, maar ook voor andere 
gemeenten die voor vergelijkbare  
uitdagingen staan en hiervoor  
inno vatieve projecten willen inzetten. 

Praktijkverhalen
Benieuwd naar de ervaringen van 
inwoners en ondernemers en hoe het 
klussen en betalen met Heitjes in de 
praktijk werkt? Draai dit magazine  
dan om. Daar vind je verhalen uit  
alle hoeken van onze stad. Samen  
met inwoners en ondernemers is  
een  waardevolle bodem gelegd voor 
de toekomst van ‘t Heerlens Heitje.

In dit magazine

Veel 
leesplezier!

Draai het  
magazine om!
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Eerste ideeën geboren en 
onderzocht hoe groot de 
kans op subsidie was.

Subsidieaanvraag ingediend  
én toe gekend. Vervolgens  
met inwoners en onder nemers 
de ‘leefwereld’ verkend.  
Aan het eind van het jaar  
het samenwerkingsverband 
geforma liseerd.

Juli - oktober
Testen en verbeteren eerste 
versie app/platform.

December
Bijeenkomst in wijk 
Grasbroek-Musschemig 
-Schandelen (GMS).

2018

2019
2021

2020

Maart
Livegang van de app in 
testomgeving wijk GMS  
en ondernemers Heerlen 
 Centrum, op dat moment  
nog via waarderingsregeling 
Belastingdienst.

Juni
Overstap van waarderings-
regeling Belastingdienst  
naar vrijwilligersvergoeding. 
Laagdrempeliger voor 
 inwoners om mee te doen. 
Volwassenen (> 21 jr) mogen 
maximaal € 1.500 per jaar 
klussen via ’t Heerlens Heitje.

Juli
Uitbreiding van het     
klus aanbod naar wijk 
Meezenbroek- Schaes-
bergerveld-Palemig.

Oktober
Lancering in alle stadsdelen 
van Heerlen. Eén type klus 
met meerdere onderdelen: 
prullenbak, (stoep)belijning, 
gele paaltjes en bankjes 
 schuren/schilderen.

December
Bijeenkomst Buurtorganisatie 
Zeswegen-Nieuw Husken. 
Bespreken van kansen, 
 mogelijkheden en de intentie 
om samen te werken.

Integratie van ’t Heerlens 
Heitje binnen de organisatie 
van de gemeente Heerlen. 
Tijdens deze monitorings-
periode blijven de app en  
het platform in gebruik.

20232022
Januari
Lancering Public Services  
Lab (Bright lands Smart  
Services Campus).

Maart
Toevoeging nieuwe type 
klussen: Buurtkijk (inven-
tarisatie in bepaalde buurt)  
en poetsklus (van openbare 
speeltuinen).

Juni
Eerste stap naar sociaal 
domein. Via de app kunnen 
deelnemers een kennis-
makings gesprek plannen bij 
welzijnsorganisatie Alcander, 
JENS, steunpunt Mantelzorg 
Parkstad, buurtcamping 
 Heerlen-Noord, buurthuis 
Butting Inn en Sjpruut. 

Bijeenkomst met deel - 
nemers en ondernemers 
in het Cultuur huis Heerlen. 
Voor een experiment als 
’t Heerlens Heitje is het 
ophalen van gebruikers-
ervaringen waarde  vol. 
Dat doen we met surveys 
én door met deelnemers in 
gesprek te gaan over kansen 
en verbetermogelijkheden.

Augustus
Kunstklus op het plein  
aan de Zeswegenlaan voor 
geïn teresseerde creatieve
Heerlenaren.

December
Einde experimentfase, 
einde subsidie.

Tijdlijn
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Feiten & cijfers
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Partners van ’t Heerlens Heitje

Financiering

Totale budget voor het project
WESH (’t Heerlens Heitje en het
Public Services Lab): 

€ 3.277.167

80% is UIA-subsidiebijdrage:

€ 2.621.734 

20% is cofinanciering, naar rato
verdeeld over de 7 partners:

€ 655.433

Gemeente Heerlen is een regionale pionier 
in slimme publieke dienstverlening en met 
een sterke traditie in publiek-private 
samenwerkingen.

CoTown beschikt over kennis en ervaring 
met participatieve smart city-technologieën. 

Brightlands Smart Services Campus is een 
sectoroverschrijdend instituut dat 
technologie en academische expertise 
verbindt.

Heerlen Mijn Stad is de organisatie ter 
promotie van het centrum van Heerlen en 
heeft sterke banden met het lokale 
bedrijfsleven.

Buurtorganisatie Grasboek-Musschemig-
Schandelen (GMS) is een directe 
vertegenwoordiging van inwoners uit 
Heerlen.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
beschikt over hoogwaardige deskundigheid 
op het gebied van statistiek en big data.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft een groot bestuurlijk en 
stedelijk netwerk, en is de koepelorganisatie 
van alle gemeenten in Nederland.

Aanleidingen

 – Lage burgerbetrokkenheid
 – Veel (winkel)leegstand
 – Relatief lage score tevredenheid 

openbare ruimte 

Doelen

 – Verbeteren van de openbare ruimte
 – Bevorderen burgerparticipatie en eigenaarschap
 – Stimuleren lokale economie

Type klussen

Opknappen
zitbank

Opknappen
gele paaltjes Buurtkijk

Poetsen van 
speeltoestel

Opknappen
prullenbak 

heitjes heitjes

heitjes heitjes

heitjes

Kennis makings-
gesprek

vrijwilligers werk

heitjes

1   Heitje =   1   Euro

Proces

Gemeente inven tariseert 
klussen en plaatst deze  
op het platform.

Inwoner maakt 
account aan en claimt 
klussen in de app.

Inwoner haalt de  
 klusbox op bij een 
 aangewezen buurtpunt.

Inwoner voert de klus uit  
en stuurt in de app een foto  
ter bevestiging.

Gemeente controleert de klus  
en maakt bij akkoord de Heitjes  
over naar de inwoner.

Inwoner geeft de Heitjes 
uit bij deelnemende
onder nemers.

Ondernemer wisselt de ontvangen 
Heitjes in bij de gemeente via het 
online platform.

Gemeente maakt het bedrag in 
euro’s over naar de ondernemer.



Techniek

Het verkrijgen van 
de UIA-subsidie was 
de bevestiging dat 
ons idee kansrijk  
en innovatief was. 

Inwoners nemen deel aan ’t Heerlens Heitje via een app op  
hun telefoon. Via deze app kunnen ze zich aanmelden, een klus 
uitzoeken en accepteren, en aangeven dat ze ‘m hebben uitgevoerd. 
Ook het ontvangen van en betalen met de Heitjes werkt via de app. 
CoTown is de technisch leverancier en medeverantwoordelijk voor  
de (door)ontwikkeling en beveiliging van het platform.

De gemeente Heerlen wil inwoners actief 
 be trekken bij het onderhoud van de openbare 
ruimte en hen daarvoor belonen. De opkomst  
van blockchaintechnologie had de gemeente  
aan het denken gezet over de toegevoegde 
waarde/inzet van digitaal geld. Ze stond open 
voor een casus met blockchaintechnologie.  
Het creëren van zo’n innovatief platform vraagt 
echter om expertise die gemeenten vaak niet 
standaard in huis hebben. CoTown heeft dat wel.

Burgerbetrokkenheid
CoTown heeft, als startup, ervaring met 
 tech nische toepassingen op het gebied van 
 burgerbetrokkenheid. Toen ze in 2018 kennis-
maakten met Brightlands, besloten ze ‘bewoner’ 
te worden van de Smart Services Campus in 
 Heerlen. Zo kwamen ze in contact met de 
gemeente Heerlen die op zoek was naar 
 manieren om inwoners digitaal te betrekken 
bij de stad. Een mooi voorbeeld van hoe  
vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. 
De deelname aan ’t Heerlens Heitje was voor 
CoTown een kans om ervaring op te doen in 
het samenwerken met partijen die in het hart 
van de stad staan: de gemeente, ondernemers 
en inwoners. Voor de gemeente Heerlen was 
het juist een kans om samen met CoTown  
als technisch  leverancier te bouwen aan  
’t Heerlens Heitje.

Financiering
Als technisch partner legde CoTown de focus 
eerst op het valideren van de haalbaarheid,  
de technische keuzes van het platform en het 
bouwen van een schaalbaar product in lijn met 
hun startup-visie. Dat kan natuurlijk niet zonder 
financiering. Het verkrijgen van de UIA-subsidie 
(80% van de benodigde financiering) was een 
mijlpaal. Het was de bevestiging dat het idee 
moedig en innovatief was. Dat gaf CoTown 
 vertrouwen om er zelf 20% in te investeren.

“We leren ontzettend veel van dit project. 
Zo ondervinden we hoe krachtig het is  
als je partners betrekt die verbonden zijn 
met de stad. Tegelijkertijd brengt een 
innovatief en ambitieus samenwerkings-
project ook uitdagingen met zich mee. 
Het is bijvoorbeeld cruciaal om een 
gedeelde visie en solide partnerschaps-
structuur te hebben. 

De positieve en meetbare impact van  
’t Heerlens Heitje kunnen we gebruiken 
als showcase voor toekomstige klanten. 
Qua functionaliteiten is dit pas het  
begin. De nieuwe mogelijkheden voor 
het  softwareplatform zijn eindeloos.  
We hopen daarmee andere gemeenten 
warm te maken voor ons platform en 
onze  inno vatieve aanpak. Ik kijk uit naar 
wat de toekomst ons gaat brengen.”

Grégoire Piette
Co-Founder CoTown

Van eerste test tot uitrol
De alfatest - de allereerste testsessie van het 
platform - was belangrijk. CoTown haalde in  
de zomer van 2020 eerst feedback op bij alle 
partners en vervolgens bij een testgroep die  
was georganiseerd door Heerlen Mijn Stad en 
Buurtorganisatie GMS. Dat gaf goed inzicht in  
de behoeften en ervaringen van toekomstige 
gebruikers. Deze input werd vervolgens door 
CoTown verwerkt. De betatest - de tweede 
 testfase met inwoners en ondernemers, ook  
wel de soft launch genoemd - vond plaats in  
het voorjaar van 2021. De soft launch en uitrol 
waren belangrijke mijlpalen voor het valideren 
van de prestaties en veiligheid van het platform. 
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App-feiten
(cijfers van oktober 2022)

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Heerlen laat 
zien dat de 
technologie 
werkt en dat  
je inwoners via 
beloning kunt 
stimuleren.

Controleren versus vertrouwen
Bij het opstellen van de algemene voorwaarden 
en het privacybeleid zocht de gemeente in eerste 
instantie naar manieren om mogelijk misbruik  
van het platform te voorkomen. Zo dachten we 
aan een koppeling met DigiD, het identificeren 
van deelnemers bij het ophalen van een klusbox 
en het opstellen van een bruikleenovereenkomst.  
De drempel om deel te nemen zou voor inwoners 
echter zo hoog worden, dat we dit proces voor 
de soft launch al hebben gewijzigd. Doordat  
het uiteindelijk slechts om een klein risico ging 
(kwijtraken van klusbox of aanmaken van 
 meerdere accounts) is deze werkwijze losgelaten, 
in nauw overleg met de juridische afdeling  
van de gemeente. Het uitgangspunt is dat we 
vertrouwen dat deelnemers juist handelen.

Uitdagingen
CoTown ontwikkelde naast de app voor inwoners, 
ook het webplatform voor ondernemers en de 
backoffice voor de gemeente. In dat dashboard 
raadpleegt de gemeente de cijfers, zoals het aan-
tal downloads, uitgevoerde klussen en bestede 
Heitjes. Ook plaatst ze daar nieuwe klussen en 
regelt ze de uitbetaling naar de ondernemers.  
De functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid 
van het platform zijn nog niet optimaal. Dat komt 
onder meer omdat het platform nog niet is getest 
in een omgeving met meer dan 1.000 actieve 
gebruikers en regelmatige transacties.  

Opschaling
Heerlen laat zien dat de technologie werkt en  
dat je inwoners via beloning kunt stimuleren. De 
verwachting is dat in Nederland meer van deze 
initiatieven ontstaan. Andere gemeenten kunnen 
CoTown benaderen om te zien wat het platform 
te bieden heeft. CoTown is de software volop aan 
het doorontwikkelen, zodat het platform ook voor 
andere behoeften en meerdere lokale doeleinden 
kan worden ingezet. Bijvoorbeeld om duurzaam 
of gezond gedrag van inwoners te stimuleren.

In het dashboard raadpleegt de gemeente de cijfers, zoals  
het aantal downloads, uitgevoerde klussen en bestede Heitjes.

Continue doorontwikkeling

Het platform van ’t Heerlens 

Heitje vraagt om continue  

(door)ontwikkeling. De app mag 

bijvoorbeeld interactiever worden 

om gebruikers meer te prikkelen. 

Ook is het een ambitie om met 

Heitjes in de webshop van de 

 aangesloten ondernemers te 

 kunnen betalen. Verder ligt er de 

wens om functies toe te voegen, 

zoals gamificatie en sociale  

interactieve componenten.

1.832  
downloads

7 
updates

620 

transacties

Versnippering
In Heerlen zijn op dit moment 
verschillende apps met  
digitale munten in gebruik.  
Deze ver snippering leidt tot 
onduidelijkheid bij inwoners en 
ondernemers. Voor de eind-
gebruiker is het  makkelijker 
als we de verschillende apps 
 bundelen. Maar in de praktijk 
blijkt dit niet altijd mogelijk, 
omdat de apps zich  bijvoor - 
beeld op een andere doelgroep  
richten of omdat er een  
bepaalde  tijdsdruk van 
 toepassing is op de uitrol. 

Klantreis
Het is belangrijk om de behoeften 
in de hele klantreis helder te 
beschrijven en een duidelijk 
onderhouds- en (door)ontwikkel-
contract met de technisch 
 leverancier te definiëren. 

Toetsing
We hadden betere afspraken 
moeten maken over onafhanke-
lijke toetsing van het platform en 
de reikwijdte van deze toetsing. 
En over welke onderdelen door 
welke partij moeten worden 
getoetst om de cyberbeveiliging 
te kunnen waarborgen.
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Klussen

’t Heerlens Heitje is geboren vanuit de behoefte aan een hogere 
 kwaliteit van de openbare ruimte. Logisch dus dat de eerste klussen 
werkzaamheden ‘op straat’ zijn, zoals het verven van zitbanken en 
afvalbakken en het poetsen van speeltoestellen. Het gaat om werk-
zaamheden die de gemeente, vanwege prioritering en  bezuiniging, 
zelf al jaren niet meer (standaard) uitvoert, terwijl deze wel het 
 aanzicht van de buurt bepalen. Doordat inwoners deze werkzaam-
heden oppakken, dragen ze bij aan een mooie(re) stad.

Al snel ontdekten we dat een aansprekend  
aanbod van klussen/taken (diensten),  
afgestemd op de belangstelling van deelnemers, 
cruciaal is. We kregen van deelnemers te horen 
dat het aanbod te eenzijdig was en niet voor 
ieder seizoen geschikt was. Maar in de praktijk 
bleek het,  vanwege beperkingen door wet-  
en regelgeving, niet eenvoudig om het aanbod  
te verruimen. Ideeën ketsten vaak af, omdat  
ze niet binnen ‘het afwegingskader’ pasten  
(zie visualisatie). Zo mogen de klussen geen 
betaalde banen  vervangen en ze moeten veilig 
kunnen worden uitgevoerd. Verder is bijvoor-
beeld het openbaar groenonderhoud reeds 
 uitbesteed en vraagt  werken op hoogte of langs 
de weg om de benodigde certificaten. Het was 
iedere keer met elkaar - de gemeente, Heerlen 
Mijn Stad en de buurt organisatie - balanceren 
tussen de behoefte  vanuit de samenleving en  
de mogelijkheden  binnen wet- en regelgeving. 

Verbreding klusaanbod
Met hulp van het afwegingskader is ook  
gekeken naar mogelijkheden om het aanbod 
van klussen/taken uit te breiden. We zagen 
 kansen om samen te werken met sociaal- 
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers-
initiatieven. We hebben daarom uitgeprobeerd  
of we via ’t Heerlens Heitje mensen voor  
hen  konden werven. In de app is als proef 
een betaald kennismakings gesprek met 
(vrijwilligers)organisaties aangeboden. Als 
het klikt, gaat de organisatie met de inwoner 
verder in gesprek buiten ‘t Heerlens Heitje om. 
We hebben inmiddels maatjes voor ouderen  
en jongeren gevonden, gastvrouwen en  
ooie vaarsmoeders voor Sjpruut en vrij - 
willigers voor buurtcamping Heerlen-Noord  
en buurt huis Butting Inn.

Rendement beperkt, meer potentie
Op dit moment is het rendement van ’t Heerlens 
Heitje nog beperkt. We hebben qua aantal 
gebruikers en aantal uitgevoerde klussen niet 
bereikt wat we graag hadden gewild. De toe-
voeging van een ander soort klus in een ander 
domein, laat wel zien dat er meer potentie in  
’t Heerlens Heitje zit. Waar eerst alleen de zicht-
bare bovenkant van de spreekwoordelijke ijsberg 
werd benut, blijkt er veel meer mogelijk te zijn. 
Ideeën vanuit het maatschappelijk middenveld, 
zoals de koppeling aan vrijwilligerswerk in het 
sociaal domein, mantelzorg of opbouwwerk, zijn 
kansrijke voorbeelden. Ook woningcorporaties 
tonen interesse om klussen aan te bieden. 

Vier elementen om af te wegen of de klussen in de openbare ruimte 
binnen de wet- en regelgeving passen.

Vrijwilligersvergoeding

Het vinden van een goede regeling om 
klussers te belonen, was niet eenvoudig.  
De gemeente heeft met de Belastingdienst 
een zo gunstig mogelijke waarderings-
regeling verkend, zodat de deelnemer 
geen omzetbelasting over de verdiende 
Heitjes hoefde te betalen. Er is uiteindelijk 
gekozen om de waardering aan te bieden 
via de bestaande vrijwilligersvergoeding. 
Die houdt in dat je jaarlijks een bepaald 
bedrag mag bijverdienen (in 2022:  
1.800 euro). Binnen ‘t Heerlens Heitje  
kun je 125 euro per maand/1.500 euro per 
jaar  bijverdienen. Zo bouwen we ruimte in 
voor ander vrijwilligerswerk. Het maximum 
te verdienen Heitjes is verwerkt in de 
 techniek van het platform: bereik je in een 
maand het maximumbedrag, dan moet je 
wachten tot de volgende maand om weer 
een klus uit te voeren. Het nadeel van het 
gebruik van de vrijwilligersvergoeding is 
dat we sommige (vooraf gedefinieerde) 
doelgroepen niet kunnen bereiken en 
inzetten, zoals jongeren onder de 21 jaar  
en verenigingen. 

De vergoeding bedraagt (maximaal)  
5 euro per uur. De hoogte van de totale 
vergoeding wordt per klus bepaald.  
Op basis van de pilotfase hebben we  
een inschatting gemaakt van hoeveel tijd 
het ophalen (en terugbrengen) van de 
klusbox én de uitvoering van de klus  
duurt. Zo krijgt een deelnemer voor het 
opknappen van een prullenbak 15 Heitjes, 
wat gelijk staat aan 15 euro. 1 Heitje is 
immers 1 euro. Voor het lopen van een 
Buurtkijk - waarbij je tijdens een ronde 
door de buurt de kwaliteit van objecten 
observeert - ontvangt de deelnemer  
20 Heitjes (20 euro). En voor een kennis-
makingsgesprek 15 Heitjes (15 euro). De 
verdiende Heitjes zijn - na goedkeuring - 
via de app uit te geven bij de aangesloten 
ondernemers (zie hoofdstuk Ondernemers). Een deelnemer 

krijgt voor het 
opknappen van 
een zitbank 30 
Heitjes, wat gelijk 
staat aan 30 euro. 

Veiligheid en verzekering
- Geen veiligheids-

certificaat vereist
- Geen zwaar materieel 

nodig
- Geen risico op gevaar-

lijke (verkeers)situaties

Uitvoerbaarheid
- Basisstaat van het  

object in orde
- Geen specialistische 

kennis nodig

Vereisten  
vrijwilligerswerk
- Geen betaalde banen  

in het geding
- Geen winstoogmerk
- Afgelopen jaar geen 

 vacature geweest voor 
deze werkzaamheden 
binnen een betaalde  
functie

Afwegingskader 

Intern proces en beleid
- Openbare ruimte terug 

op basisniveau
- Niet conflicteren met 

andere projecten/  
buurtinitiatieven

- Resultaat controleerbaar
- Eenmalige klus
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Het is pionieren:  
we experimenteren, 
we leren, we maken 
zichtbaar wát  
we leren en we 
sturen bij.

Dion Jaeqx (Medewerker Stadsbeheer) en  
zijn opvolger Rick Hoofs (Allround Medewerker 
 Buitendienst) zijn bekende gezichten voor 
de deelnemers van ’t Heerlens Heitje. Rick 
(en voorheen Dion) beantwoordt hun  vragen en  
regelt alle operationele zaken: hij zet alle klussen 
op de app, regelt de uitgifte en inname van de 
 klusboxen, controleert elke klus, keurt ‘m goed 
en zorgt dat deelnemers worden uitbetaald.

Klusfeiten
(cijfers van oktober 2022)

“In het project liepen we tegen de nodige (juridische) obstakels aan. 
Logisch, want het is pionieren. We experimenteren met het concept,  
we leren ervan, we maken zichtbaar wát we ervan leren en we sturen bij. 
Op die manier maken we het pad vrij voor andere overheden om ook aan 
de slag te gaan met een innovatieve burgeraanpak waarbij inwoners 
worden beloond met digitale munten.

Inwoners pakken inmiddels enthousiast de klussen op en de digitale 
munten rollen spreekwoordelijk over de toonbanken. Om dit te bereiken, 
moesten we best wat overwinnen. De opstart van ‘t Heerlens Heitje 
heeft enkele tegenslagen gekend. Niet in de minste plaats door de 
coronapandemie, maar ook door de vele wet- en regelgeving. Toch 
 hebben we doorgezet, en daar zijn we trots op.”

Pieter Bonnema 
Senior Project Manager gemeente Heerlen 

Robine Gielkens 
Junior Project Manager gemeente Heerlen

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Meer aantrekkelijke klussen

 Qua aanbod heeft ’t Heerlens 

Heitje meer aantrekkelijke klussen 

nodig in elk seizoen. We bekijken 

of we doorlopende taken  kunnen 

vergoeden in plaats van alleen  

maar losse klussen, zoals het 

maandelijks onderhouden van  

een omgeving.

Twijfels deelname
 Inwoners willen van betekenis zijn 

voor hun buurt en de maatschappij. 
Toch twijfelen ze soms om mee te 
doen. Bijvoorbeeld omdat ze vrezen 
dat meedoen gevolgen heeft voor 
hun uitkering. 

Service
 Het is belangrijk om deelnemers 

als klanten te beschouwen en  
ze de nodige service te bieden.  
Bij ’t Heerlens Heitje streven we 
ernaar om binnen drie werkdagen 
te reageren op vragen en klachten. 

Klusmateriaal
 In Heerlen fungeren vier buurt-

centra als afhaalpunt voor de 
klusbox, maar daar  kunnen deel-
nemers alleen doordeweeks 
terecht. Ook beschikt niet elke 
deelnemer over een auto en zo’n 
box per fiets vervoeren is heel 
lastig. Daarom moet worden 
nagedacht over andere manieren 
om klus materiaal aan te bieden 
aan deelnemers. 

Tijdens de Buurtkijk maken inwoners een 
ronde door de buurt. Ze noteren welke 
objecten niet voldoen aan de aangegeven 
kwaliteit. Dat kan leiden tot nieuwe klussen 
binnen ’t Heerlens Heitje of voor andere 
afdelingen van de gemeente. Zo blijft het 
project in beweging.

303  
uitgevoerde klussen

1.818 
gekluste uren

gemiddeld bedrag  
per klus:  
30 Heitjes

75  
taak- en klus- 
suggesties  
van inwoners

6  
type klussen in  
openbare ruimte  
en sociaal domein
 

DionRick
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Inwoners

’t Heerlens Heitje moet het perspectief en de leefwereld van inwoners 
 verbeteren. Dit bereik je alleen als je hen actief betrekt. Wil je antwoord 
krijgen op de vraag ‘wat is nodig om inwoners te stimuleren, faciliteren en 
activeren tot (meer) betrokkenheid bij de stad?’, dan is het essentieel om 
naar de inwoners toe te gaan, de wijken in. Anton ten Westenend en 
Patrick Noortman van Buurtorganisatie Grasbroek Musschemig Schandelen 
(GMS) voelen zich - als vertegenwoordigers van de leefwereld - betrokken 
en besloten zich daarom aan te sluiten bij ‘t Heerlens Heitje.

Zowel individueel als sociaal-maatschappelijk 
gezien, heeft ’t Heerlens Heitje impact gemaakt. 
Deelnemers voelen zich nuttig, ze kunnen laag-
drempelig hun eigen buurt verbeteren, lokale 
ondernemers steunen én zichzelf trakteren.  
Ook versterkt deelname de sociale contacten, 
omdat tijdens een klus makkelijk een praatje 
wordt aangeknoopt. Mensen zijn trots op hun 
deelname. Door dat te promoten, is het project 
langzaamaan gegroeid. De kwantitatieve doel-
stellingen (zie kader) zijn niet gehaald - de grote 
groep is (nog) niet bereikt- maar kwalitatief is  
er veel van het project geleerd.

Vanuit intrinsieke motivatie
‘t Heerlens Heitje blijkt een andere groep vrij-
willigers aan te spreken: niet de gebruikelijke 
inwoners die al vrijwilligerswerk doen, maar 
 mensen die op het digitale platform een keuze 
maken en vanuit intrinsieke motivatie een klus 
uitvoeren. De geldelijke vergoeding speelt daar-
bij uiteraard ook een rol. Het zijn Heerlenaren 
met verschillende sociale achtergronden en van 
verschillende leeftijden. Het is interessant om te 
zien dat de meeste deelnemers meer dan één 
klus doen. Dat zegt iets over hun betrokkenheid 
bij de stad.

Slapend potentieel
Het moet mogelijk zijn om nóg meer vrijwilligers 
aan te spreken. Vooral als er meer veiligheid  
(lees: zekerheid) is voor mensen met een uit-
kering.  Volgens de onderzoeken naar sociale 
cohesie van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is er veel slapend potentieel. Om ieder  
wat wils te bieden moet er, in alle seizoenen,  
een breder aanbod aan klussen en taken komen 
(mantelzorg, zwerfvuil opruimen, onkruid wieden). 
De toekomst moet uitwijzen of we hier invulling 
aan kunnen geven.  

Kwantitatieve doelstellingen

De oorspronkelijke doelstelling van de gemeente was om 5.000 
deelnemers te bereiken. Tijdens het project veranderden echter  
de omstandigheden. Zo brak de coronapandemie uit, was er de 
overstap van een belastingregeling naar de vrijwilligersregeling  
en liepen we tegen vraagstukken aan rondom aansprakelijkheid  
en  uitkeringen. Het zijn zaken die we niet op voorhand konden 
incalculeren. Dat is inherent aan een experiment zoals ’t Heerlens 
Heitje. De kwantitatieve doelstelling bleek veel te ambitieus. 

Platform inbedden in beleid
De deelnemers zijn te spreken over de manier 
waarop de gemeente de klussen aanbiedt.  
De app maakt het eenvoudig om zelf een  
klus te kiezen die past bij je interesse en 
 beschikbare tijd. Je zit niet langdurig aan dit 
 vrij willigerswerk vast en kunt klussen wanneer 
het jou uitkomt. Dat motiveert om mee te doen. 
Vooral omdat deelnemers via datzelfde platform 
de waar derings vergoeding ontvangen. We zien 
daarom kansen om zo’n platform (verder) in  
te bedden in het beleid van andere projecten 
waar we  vrijwilligers op maat willen faciliteren.

Betekenisvol bijdragen
Het experiment heeft het belang van burger-
betrokkenheid, en het inzicht daarin, een boost 
gegeven. Door zelf de handen uit de mouwen  
te steken, ontstaat ook gedeeld eigenaarschap: 
gemeente en inwoners dragen samen bij aan  
een betere leefomgeving en een leefbare buurt. 
Anton en Patrick van de buurtorganisatie 
hopen dat hun ervaringen, in combinatie met 
de publicaties van het Centraal Bureau voor  
de Statistiek (zie hoofdstuk Onderzoek), bruik-
baar zijn voor het verder ontwikkelen van een 
i  ntegraal beleid gericht op burgerbetrokkenheid, 
vrijwilligers beleid en participatie. 

Wat ’t Heitje bijzonder 
maakt? Vrijwilligers kiezen 
in een digitale supermarkt 
zélf een klus die bij hen past. 
Na uitvoering krijgen ze een 
vergoeding voor de tijd die 
ze erin hebben gestoken.

Voor de communicatiecampagne zijn  
‘echte gezichten’ gebruikt: Heerlenaren  
die daadwerkelijk een of meer klussen 
 hebben  uitgevoerd  via ’t Heerlens Heitje. 
Dat maakte de campagne  realistisch en 
geloofwaardig. 

16’t Heerlens Heitje 17 Samen experiment(L)eren



Waardevolle bijvangsten

Uit de vele, soms intensieve, gesprekken 
blijkt dat deelname aan ’t Heerlens Heitje 
een opstap kan zijn naar nieuwe contacten 
en extra inkomsten. Zo geven enkele deel-
nemers aan zich minder eenzaam te voelen. 
Anderen kunnen een cadeau kopen voor 
een vriend of koffie drinken op het terras. 

Draai het magazine om en lees de verhalen 
van deelnemers Jean-Louis, Elise, Mendy 
en Joyce.

Feiten
(cijfers van oktober 2022)

71 
actieve 
deelnemers

oudste 
deelnemer:

69 jaar
 

jongste 
deelnemer: 
22 jaar

gemiddelde 
leeftijd van de 
deelnemers: 
41 jaar

We onderzoeken wat wel 
en niet werkt. Zo leren 
we van alle ervaringen. 
Experiment(L)eren dus!

Patrick en Anton van  
de buurtorganisatie 
trokken met regelmaat 
de wijken in om inwoners 
kennis te laten maken  
met ‘t Heerlens Heitje.

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Vroegtijdig informeren 
Het is belangrijk om 
inwoners vroegtijdig te 
informeren over de doelen en uitdagingen van de  
stad. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
verschillen in perspectieven, verwachtingen en belangen.

Samenwerken essentieel
 Samenwerken met  

relevante vrijwilligers-
organisaties is essentieel. 
Net als het  ontwikkelen  
van een integraal vrij-
willigersbeleid met een 
 eenduidige visie.

Meerdere perspectieven
De deelname van Heerlen 
Mijn Stad en de buurt-
organisatie zorgde ervoor 
dat het perspectief van 
inwoners en ondernemers 
werd meegewogen. 
Als tegen hanger van de 
systeemwereld: de app  
en blockchaintechnologie.

Invloed externe factoren

 Het is cruciaal om oog  

te houden voor (externe/

overkoepelende) gebeurte-

nissen die effect hebben  

op de doelgroep of het 

proces. Bij ’t Heerlens 

Heitje zijn dat bijvoorbeeld 

(het wantrouwen door) de 

 toeslagenaffaire, corona-

pandemie en  energiecrisis.

Draai het  
magazine om!

“‘t Heerlens Heitje is een praktijkexperiment: 
 gaandeweg ontdekken we wat wel en niet werkt. Zo 
leren we van alle ervaringen. Experiment(L)eren dus! 
Het aanbod aan klussen en taken is helaas nog niet 
op het niveau dat wij ambieerden. Maar wij denken 
dat een instrument als ’t Heerlens Heitje wel een 
impuls kan geven aan alle vormen van participatie  
en betrokkenheid in Heerlen. Niet alleen de gemeente 
zou klussen kunnen aanbieden, maar ook woning-
corporaties, verenigingen (sport, cultuur) of andere 
netwerken. Zo kan het platform een interactief 
 fundament worden waar vraag en aanbod breed 
samenkomen. Wij hopen dat ’t Heerlens Heitje een 
vliegwiel wordt voor meer burgerbetrokkenheid en 
participatie: dat meer mensen betekenisvol  kunnen 
bijdragen.”

Anton ten Westenend   
Patrick Noortman  
Buurtorganisatie 
Grasbroek-Musschemig-Schandelen (GMS)

Anton staat links. Patrick staat rechts.
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“We ondersteunen lokale ondernemers en 
promoten het gebruik van ’t Heerlens Heitje.  
Als sparringpartner geven we de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies. We toetsen 
voortdurend de projectdoelstellingen met  
focus op het perspectief vanuit de ondernemer. 
En waar nodig sturen we bij.

Een experimenteel project als dit kan alleen 
succesvol zijn met enthousiaste ondernemers  
en inwoners die actief meedoen en meedenken 
om het platform beter te maken. We zien echter 
dat het voor ondernemers tijd kost om een  
nieuw concept te omarmen en te vertrouwen. 
Zeker in de onzekere tijden van de afgelopen 
(pandemie)jaren waarin overleven de eerste 
prioriteit was. 

Vandaar dat wij dit project als startpunt zagen 
om een stabiel product te ontwikkelen dat in  
de toekomst kan worden uitgebreid, waarbij 
ondernemers maar één keer hoeven te wennen 
en maar één keer hoeven in te stappen in een 
digitaal systeem. Idealiter wordt dit systeem 
verder doorontwikkeld met de integratie  
van een loyaliteitsysteem, cadeaukaart en 
ondernemerspromotie (Haal het Lokaal).”

Iris Dijkstra  
Project Manager Heerlen Mijn Stad

Ondernemers

De transitie van winkelgebieden is de komende jaren een 
grote opgave, zo ook in Heerlen. Deze moet leiden tot een 
aantrekkelijk (winkel)gebied waar ondernemers succesvol 
ondernemen, bewoners prettig wonen en bezoekers met 
plezier vertoeven. Het stimuleren van de lokale economie  
is belangrijk om dit mogelijk te maken. De uitdaging zit  
‘m niet alleen in het verkopen van aansprekende producten 
en diensten, maar ook in digitalisering, innovatie en samen-
werken. Centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad werkt daarom 
aan een vruchtbaar ondernemersklimaat. Bij de start van  
’t Heerlens Heitje zag zij direct kansen om ondernemers  
te ondersteunen en de lokale economie te stimuleren.

Je kunt Heitjes alleen 
uitgeven bij lokale  
onder nemers. Zo blijft 
het geld in Heerlen  
en versterken we de  
lokale economie.

Ondernemers met een fysieke locatie kunnen 
zich kosteloos bij ’t Heerlens Heitje aansluiten, 
zodat inwoners hun verdiende Heitjes bij hen 
kunnen uitgeven. Heerlen Mijn Stad heeft hier-
voor actief ondernemers geïnformeerd, geworven 
en geholpen met de inrichting en het gebruik  
van het betaalsysteem. Belangrijk daarbij was  
dat er geen valse verwachtingen ontstonden. 
Heerlen Mijn Stad ondersteunt, maar meedoen 
vraagt ook tijd en aandacht van de ondernemers. 

Meer zichtbaarheid
Daar staat tegenover dat het de zichtbaarheid 
vergroot bij de inwoners van de stad - we geven 
aandacht aan hun deelname via social media en 
in de mediacampagnes. Daarnaast is het voor  
de ondernemer mogelijk om eigen promotie op 
het platform te plaatsen. Hoewel de omvang van 
‘t Heerlens Heitje nog niet heel groot is, is ieder 
Heitje dat over de toonbank gaat er één. De 
plaatselijke ondernemers die meedoen, zien 
vooral het belang in van het project. Het zijn 
geëngageerde ondernemers met een brede blik, 
niet alleen op hun ondernemerschap, maar ook 
op de maatschappij. Ze zijn betrokken bij de 
mensen en de leefomgeving, ze willen meer  
doen voor hun stad. 

Treffende voorbeelden van betrokken 
ondernemers zijn Tabak & Gemak 
Heksenberg, DA Welten en Welpie Toys. 
Draai het magazine om en lees hun 
ervaringen over deze manier van 
maatschappelijk ondernemen.

Bekijk onze lijst 
met deelnemende 
ondernemers.

scan
    mij!

Draai het  
magazine om!
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Het omarmen  
en vertrouwen 
van een nieuw 
(betaal)concept  
kost tijd.

Uitdagingen
Toch zien we ook de nodige uitdagingen.  
De hele klantreis is nog complex: het aanmelden, 
registreren en wachten op goedkeuringen 
verloopt nog niet optimaal. Daarnaast zijn er 
praktische drempels voor grote ondernemers. 
Het betaalsysteem is bijvoorbeeld gekoppeld  
aan een (persoonlijke) mobiele telefoon. Dat  
is lastig voor winkels met veel of wisselend 
personeel. We hebben sinds de start van  
‘t Heerlens Heitje de nodige tests en updates  
van het platform doorgevoerd. Dat hoort  
ook bij een experiment: het is een cyclus van    
uit proberen, ervan leren en verbeteren.

Lokaal ondernemersklimaat
’t Heerlens Heitje draagt actief bij aan het lokaal 
ondernemersklimaat en daarmee indirect aan  
het tegengaan van leegstand. De Heitjes kunnen 
alleen worden uitgegeven in Heerlen. We zien, 
aan het eind van het experiment, duidelijke 
wederzijdse beïnvloeding: hoe meer aantrek- 
kelijke klussen er zijn, hoe meer inwoners 
 meedoen, hoe meer Heitjes er in omloop zijn 
en hoe meer Heitjes bij lokale ondernemers 
 worden ingewisseld. Het effect op de lokale 
 economie is op dit moment nog beperkt, gezien 
het geringe aantal gebruikers en ondernemers. 
Voor meer impact moet het platform verder 
groeien. Als dat doorzet, wordt ’t Heerlens Heitje 
een steeds interessanter verdienmodel voor 
ondernemers.

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Gezamenlijke visie

Wil de lokale economie (en dus  

de aangesloten ondernemer) 

optimaal profiteren, dan is 

af stemming tussen de digitale 

munten in de stad een voor-

waarde. Het is belangrijk dat de 

gemeente en centrum organisatie 

een gezamenlijke visie ontwikkelen 

op de inzet van deze valuta, welke 

kansen dit biedt voor de lokale 

economie en welke rol ’t Heerlens 

Heitje hierin kan hebben.

Betaalconcept doorontwikkelen

Het is zinvol dit betaalconcept 

door te ontwikkelen, zodat ook 

grote ondernemers kunnen aan-

sluiten. Nu is het betaalsysteem 

voor hen nog niet werkbaar. Een 

verdere ontwikkeling van de 

betalingsstroom kan het effect 

op de lokale economie vergroten.

Technologische ballastOndernemers waarderen het concept, maar vermoeden meestal dat de methode en technologie een ballast is.  Ze hebben weinig kennis van cryptocurrency/blockchain-technologie of vinden het omslachtig. Zo vragen ze zich  af waarom klussers een Heitje ontvangen en niet een echte  euro. Maar alleen met dit systeem bereiken we dat die (digitale)  euro daadwerkelijk in Heerlen wordt uitgegeven. Het is daarom belangrijk om hier oog voor  te hebben in het contact met ondernemers.

Feiten
(cijfers van oktober 2022)

20 
ondernemers

focus op lokale  
ondernemers (mkb)

gemiddeld bedrag 
per transactie 

30 
Heitjes = 

30 
euro

7.000 
verzilverde Heitjes  
(7.000 euro)

Ondernemers die meedoen,
hebben een sticker op hun 
deur. Ook in de app staat 
waar deelnemers hun 
Heitjes kunnen uitgeven. 
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Onderzoek
Weten is meten. Wat ’t Heerlens Heitje bijdraagt, en in welke vorm  
en mate, kun je alleen vaststellen als je de data kent. Daarom is het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als partner van begin af  
aan nauw betrokken geweest. Met de expertise op het gebied van   
onder zoek naar sociale cohesie levert de statistische organisatie  
een maatschappelijke bijdrage aan het WESH-project. 

Het CBS en de gemeente Heerlen werkten  
al samen binnen het CBS Urban Data Center 
Heerlen. Hier komt de kennis van het CBS over 
onder meer data-infrastructuur, dataverwerking 
en privacy bij elkaar. Het streven is dat de 
gemeente hiermee beter inzicht krijgt in lokale 
vraagstukken en ontwikkelingen. ‘t Heerlens 
Heitje was een uitgelezen kans om deze 
 samenwerking te intensiveren.

Sociale effecten meten
Het CBS monitorde tijdens de experimentele  
fase de sociale effecten van ‘t Heerlens Heitje: 
619 Heerlenaren kregen twee keer dezelfde vragen 
voorgelegd: voorafgaand aan het project en aan 
het eind. Ook de deelnemers van ‘t Heerlens Heitje 
kregen twee maal een reeks vragen. Daarnaast keek 
het CBS naar wat mensen op sociale media uitten 
over de sociale cohesie in Heerlen. Dat alles gaf 
inzicht in (eventuele veranderingen in) vertrouwen, 
sociale contacten, vrijwilligerswerk, betrokkenheid 
bij de politiek en welbevinden. 

Aandacht voor Heerlen-Noord

Een eerdere nulmeting (Sociale Samenhang 
en Welzijn, 2012 tot 2020) laat zien dat 
 Heerlen achterblijft ten opzichte van 50 
 vergelijkbare steden. Vooral Heerlen-Noord. 
Het is een van de meest kwetsbare gebieden 
in Nederland. De leefbaarheid en veiligheid 
staan hier onder druk, de sociaal-economische 
positie van inwoners is er benedenmaats. 
Heerlen-Noord is daarom een van de zestien 
gebieden waar het Rijk actief investeert  
en stuurt op stedelijke vernieuwing. Het 
 aanpakken van achterstanden en realiseren 
van veranderingen moet de jeugd een  
betere toekomst bieden.  

Meer weten?  
Kijk op heerlen-noord.nl

Om de sociale 
cohesie in kaart 
te brengen, 
schreef het  
CBS een aantal 
publicaties. 
Je leest ze op 
cbs.nl/nl-nl/reeksen/heerlens-heitje

“Met onze publicatiereeks beogen we 
de diverse bouwstenen van de sociale 
cohesie te agenderen. Ook stimuleren 
wij hiermee het (publieke) debat over 
sociale cohesie en welzijn in Heerlen. 
Zo willen wij vanuit het CBS een bij-
drage leveren aan het bespreekbaar 
maken en vergroten van kennis en 
inzichten op deze terreinen. Zodra de 
gegevens van 2022 beschikbaar zijn, 
rapporteren we daarover in vervolg-
publicaties.”

Prof. Dr. Hans Schmeets  
Senior Onderzoeker 

Tim Muller  
Coördinator Urban Data Centers 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS)

Publicaties
Met de verzamelde data ontwikkelt het CBS nieuwe 
statistische producten op het gebied van sociale 
cohesie. Interessant voor Heerlen én voor andere 
gemeenten die met vergelijkbare projecten willen 
starten. Een voorbeeld van deze producten zijn 
publicaties over de deelname van de inwoners in de 
samenleving, hun vertrouwen en hun welzijn. Aan
 het eind van het subsidietraject zijn 17 publicaties 
opgeleverd. Ze geven een overzicht van de kern-
indicatoren van sociale samenhang en het welzijn.  
In deze publicaties wordt een vergelijking gemaakt 
tussen Heerlen en andere grote gemeenten én de twee 
deelgebieden (Heerlen-Noord versus Heerlen-Zuid). 

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Doelen specificeren

 De doelen van het project  

waren vooraf onvoldoende  

scherp geformuleerd. Voordeel 

daarvan was dat het CBS ze zelf, 

in overleg met de partners, kon 

specificeren. Zo heeft het CBS 

onderscheid kunnen maken 

tussen twee deelgebieden: 

Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid.

Verrijken van data
 Het verrijken van de data impli-

ceert dat je bepaalde juridische 
richtlijnen moet opvolgen. Het 
proces helder krijgen, duurde 
langer dan verwacht. Zo waren  
er in het begin veel onduidelijk-
heden over het delen van data. 
Dat leek te kunnen, totdat bleek 
dat de opgehaalde data vanwege 
de AVG niet zomaar kon worden 
verrijkt met de al beschikbare 
data van het CBS.

Toestemmingsverklaring
 In de vragenlijst in de app ontbrak 

een toestemmingsverklaring. 
Alleen daarmee kun je de data 
verrijken met gegevens over  
de respondenten. In de vervolg-
vragenlijsten namen we deze 
 verklaring wel op. 

Nader onderzoek nodig
 Vanwege de coronapandemie  

is de app later live gegaan en  
zijn er minder klussen uitgevoerd 
dan verwacht. Het project was 
daardoor te kort om daad-
werkelijke veranderingen vast  
te  stellen. Inwoners constateren 
verbeteringen in de openbare 
ruimte. Maar voor de subjectieve 
beleving en het versterken van  
de lokale economie is nader 
(kwalitatief) onderzoek nodig. 

scan
    mij!

Tim staat links. Hans staat rechts.
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Public Services Lab

Het Public Services Lab helpt gemeenten om met digitale 
oplossingen maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken. 
Het project We.Service.Heerlen (WESH), waar ’t Heerlens Heitje  
een onderdeel van is, vormde de basis voor de oprichting van dit 
lab. Begin 2022 opende het zijn deuren op de Brightlands Smart 
Services Campus in Heerlen.

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke 
uitdagingen. Digitalisering maakt gemeentelijke 
diensten efficiënter, effectiever en eenvoudiger. 
Maar digitaliseren is ook een uitdaging. Door 
gezamenlijk uitdagingen op te pakken, kunnen 
inwoners sneller profiteren van slimme diensten. 
Het Public Services Lab brengt de vragen van 
gemeenten samen met de expertise van zowel 
de Brightlands Smart Services Campus als de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Deze partners hebben samen met de gemeente 
Heerlen het lab opgericht: een energieke om - 
geving waar digitale innovaties gecreëerd en 
gedeeld worden. Hiermee lossen we ingewik-
kelde publieke vraagstukken op en verbeteren 
we de dienstverlening. Zo helpen we de inwoners 
van Heerlen en uiteindelijk die van heel Neder-
land.

Heerlen omarmt de toekomst
Dat in Heerlen de basis ligt voor deze ontwikke-
ling, is een logische stap. Hier is de geschiedenis 
van het mijnverleden voelbaar, tegelijkertijd 
omarmt Heerlen de toekomst. De stad is bereid 
om te veranderen en te vernieuwen. Daarom 
zoeken de partners binnen het Public Services 
Lab ook naar de verbinding met inwoners, de 
doelgroep waar we het voor doen. We willen met 
digitale innovatie hun leefwereld versterken en 
zorgen voor slimmere dienstverlening waar de 
inwoner écht iets aan heeft.

Diensten van het Public Services Lab
Het Public Services Lab biedt verschillende  
diensten aan. Van kennisuitwisselingssessies  
tot een volledig ontzorgd aanbod in het  
bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en delen  
van innovatieve digitale oplossingen. Het lab 
 verbindt overheidsorganisaties als gemeenten, 
met  kennisinstellingen, bedrijven en startups  
die  verbonden zijn aan de Brightlands Smart 
 Services Campus. Deelnemers kunnen elkaar 
ontmoeten en netwerken tijdens kennissessies  
en innovatieworkshops. Ze kunnen rekenen  
op ondersteuning bij het achterhalen van de 
 specifieke behoefte, het vinden van bestaande 
innovaties bij andere gemeenten en het toe-
werken naar een concrete oplossing voor het 
vraagstuk. Er is ondersteuning bij de uitvoering, 
de monitoring en het verder verspreiden van  
de opgedane kennis in landelijke netwerken. 

Digitale dienstverlening  
voor inwoners op  
maat draagt bij aan 
maat schappelijke 
ontwikkeling, burger-
participatie en een  
duurzame en gezonde 
leefomgeving.

“’t Heerlens Heitje laat zien hoe je als 
overheid een maatschappelijke behoefte 
adresseert met behulp van een digitaal 
innovatieve oplossing. Het project laat zien 
hoe je voor interactie zorgt en relaties 
verbetert, simpelweg door mensen hun eigen 
omgeving te laten opknappen. Dat is een 
onconventionele aanpak. Maar hier werkt 
dat. Heerlen heeft al decennialang te maken 
met sociale achterstanden. Daardoor is de 
stad koploper geworden in het creëren van 
innovatieve oplossingen voor sociale 
verbetering.

Toch zijn we er nog niet. Daarom hebben  
we het Public Services Lab opgericht op de 
Brightlands campus in Heerlen. In dit lab 
kijken we hoe en wat we kunnen leren van 
Heerlen. We gebruiken deze lessen om 
andere gemeenten te helpen versnellen met 
hun digitale transformatie. Ik hoop dat we 
nog meer Heerlense innovatieve projecten 
kunnen gebruiken om de regio (of zelfs heel 
Nederland) te laten zien hoe bewust en 
doelgericht gemeenten bezig zijn met 
professionaliseren.”

Irene van Hooff
Adviseur Innovatie Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG)

Testcase
VNG is nauw betrokken bij het Public Services 
Lab, omdat ze gelooft dat dit soort ecosystemen 
helpen bij de digitale transitie. Ze wil kennis-
deling bevorderen en zorgen dat nieuwe  
slimme oplossingen ook bij andere gemeenten  
in Nederland terechtkomen. Iedere gemeente  
is uniek, maar staat wel met regelmaat voor 
dezelfde opgaven. VNG zoekt daarom naar 
opschaalbare initiatieven en legt de verbinding 
met nationale en Europese programma’s. Het 
Public Services Lab is een proef die hopelijk  
gaat bijdragen aan innovatie met impact. 
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“Op de Brightlands Smart Services Campus 
in Heerlen creëren we nieuwe slimme 
digitale diensten die de samenleving en de 
kwaliteit van het leven verbeteren. In het 
Public Services Lab gebeurt dat in co-creatie. 
We kunnen hier een beroep doen op data-  
en gedragswetenschappers, experts op het 
gebied van ethiek en juridische specialisten, 
ondernemers en studenten. Via ’t Heerlens 
Heitje kregen wij de kans om ook intensiever 
met lokale partners samen te werken.

Inmiddels ervaren we dat samenwerking 
rondom publieke innovatie werkt. ‘t Heerlens 
Heitje is een treffend voorbeeld van hoe 
publieke diensten in co-creatie tot stand 
kunnen komen. En hoe je daarmee burger-
participatie kunt stimuleren. Ons doel is dat 
we dat blíjven doen: blijven samenwerken 
met overheden, kennisinstellingen en private 
partijen, kennis uitwisselen en verankeren. 
Alleen zo kunnen we de digitale oplossingen 
opschalen.”

Ivo George
Community Developer Publieke Sector 
Brightlands Smart Services Campus De Brightlands Smart Services 

Campus in Heerlen is een 
broedplaats voor nieuwe 
bedrijvigheid, innovaties en 
talentontwikkeling op het 
gebied van slimme diensten, 
ofwel smart services. 

Waardevolle  
kennis &  
inzichten

Wennen aan samenwerking
Voor Brightlands was samen-
werken met een gemeente 
 wennen. Het begrijpen van 
besluitvormingsprocessen van 
de overheid vergt een andere 
vaardigheid en meer geduld 
dan Brightlands gewend is. 
Dat vraagt om adaptieve 
 medewerkers en het doet een 
beroep op de wendbaarheid  
van de  partners.

Terugblik op de  
(kennis)evenementen

Op 27 januari 2022 opende 
Stephan Satijn, gedeputeerde 
van de provincie Limburg,  
het Public Services Lab.  
Dat gebeurde tijdens een 
groot online evenement vanuit 
de studio op de Brightlands 
Smart Services Campus. 
Zo’n 200 mensen keken live 
mee naar sprekers waaronder 
Lodewijk Asscher, toenmalig 
Kwartier maker Stedelijke 
 Vernieuwing Heerlen-Noord. 
Sindsdien  hebben bilateraal 
veel inhoudelijke gesprekken 
met gemeenten plaats-
gevonden. Ook zijn diverse 
inspiratiesessies georganiseerd, 
zoals een inhoudelijke sessie 
voor informatiemanagers,  
een sessie over toerisme en 
geboekte overnachtingen, en 
een sessie over datagedreven 
energievoorziening in de 
gebouwde omgeving. 

Afspraken formaliseren

De drie initiators van het Public 

Services Lab hadden eerder  

nog nooit samengewerkt. Bij de 

start kenden ze elkaar summier. 

Hierdoor zijn afspraken en 

 toezeggingen niet op het juiste 

niveau geborgd en kwam de 

 uitvoering traag op gang. Dit 

(contractueel) formaliseren aan 

de voorkant is een aanbeveling.

Levensvatbaar zonder subsidie?
Een aantal ideeën/verdienmodellen 
is getest op levensvatbaarheid  
om het Public Services Lab zonder 
subsidie in stand te kunnen houden. 
Inmiddels is afscheid genomen van 
het model om werkplekken te 
verhuren waarbij gemeenten in 
co-creatie werken aan innovaties. 
Het lab blijft doorgaan met het 
faciliteren van kennisuitwisselings-
sessies over maatschappelijke 
opgaven zoals de energietransitie 
en armoedebestrijding.

Common Ground richtlijnen 

VNG vindt het belangrijk om  

bij de start van initiatieven  

zoals ‘t Heerlens Heitje te werken 

volgens de Common Ground 

richtlijnen. Zodat  toepassingen 

via Open Source applicaties 

beschikbaar zijn voor alle 

publieke instanties.
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Aanbevelingen en adviezen
De ervaringen met ’t Heerlens Heitje hebben een 
reeks overkoepelende aanbevelingen opgeleverd 
voor de toekomst. Het zijn adviezen voor 
innovatieve projecten binnen een consortium.

Voorbereiding

Zorgvuldig overdenken 

Zorg voor een adequate en gedegen 

voorbereiding. Bekijk goed waar je ‘ja’ tegen 

zegt, met welke partners je in zee gaat en wat 

de impact is op de eigen organisatie en 

aansturing. Spreek duidelijke verwachtingen 

uit bij de start van het project. En zorg voor 

voldoende inzet van personeel en middelen. 

Sociale innovatie als 
uitgangspunt 
Stel voorafgaand een gedeelde 
visie, missie en kernwaarden 
op, op basis waarvan je 
beslissingen kunt maken.  
Zorg dat de sociale innovatie 
het uitgangspunt is en niet de 
technologische oplossing.

Onafhankelijke toets door experts 

Alleen met de beste voorwaarden kan het 

project slagen. Bij ’t Heerlens Heitje bleken 

enkele zaken in het projectplan niet 

realiseerbaar, bijvoorbeeld door juridische 

belemmeringen. Overweeg om het projectplan 

eerst aan experts voor te leggen en het dan  

pas vast te stellen.

Proces- en  
projectmanagement

Flexibele en  
wendbare houding 

Integraliteit en  
beleidsmatige afstemming

Adequate aansturing 

Een ingewikkeld project met  

veel (f)actoren en variabelen 

vraagt om adequate aansturing, 

begeleiding en afstemming.  

Stel hoge eisen aan zorgvuldig-

heid en het lerend vermogen  

van de organisatie. 

Waak voor blauwdrukdenken 

Een experiment komt alleen tot 

ontwikkeling bij een flexibele en 

wendbare houding van de 

projectorganisatie. Waak voor 

blauwdrukdenken, voor een te 

gedetailleerd plan dat van 

bovenaf is opgelegd. 

Eilanddenken vermijden 

Zie raakvlakken van het project binnen  

je organisatie en zoek naar integratie  

(op beleidsniveau en instrumenteel) om 

vervolgens groei te kunnen faciliteren.

Administratie stroomlijnen 
De subsidievoorwaarden en 
-vereisten, met betaalde en 
gemaakte kosten, zijn complex. 
Het administratieproces is 
omslachtig voor met name kleine 
(bijvoorbeeld non-profit en/of 
private) organisaties. Stroomlijn  
en automatiseer dat, als dat kan. 

Lerende houding 
Streef naar een lerende houding: wat kunnen we van en met elkaar leren? Durf te experiment(L)eren. Wees niet bang om fouten te 
maken en reflecteer op wat je 
doet.  

Integrale visie 
Zorg voor visie op vrijwilligerswerk en 
burgerinitiatieven, hoe je dit kunt stimuleren 
en welke rol jouw project erin kan hebben. 
Projecten/initiatieven moeten op elkaar 
worden afgestemd in plaats van dat ze elkaar 
beconcurreren.

Draagvlak creëren 
Creëer draagvlak binnen de  
hele organisatie, niet alleen 
binnen het projectteam. 
Zorg voor goede en duidelijke 
communicatie naar afdelingen 
en teams. Breng ook de 
bestuurder in positie om het 
project uit te dragen.

Ruimte voor verbeteren 

Richt je minder op de initiële 

inhoud en laat ruimte voor 

veranderingen en verbeteringen 

met het oog op je uiteindelijke 

doelstellingen. Communiceer niet 

te veel over technische keuzes 

(blockchaintechnologie), maar 

vooral over de impact voor 

belanghebbenden. Zoek andere 

oplossingen wanneer iets 

juridisch niet haalbaar is.

Visie op inzet digitale munten 
Waak voor het optuigen van nieuwe projecten rondom dezelfde thematiek. Mensen zien door de bomen het bos niet meer, de betrokkenheid en het enthousiasme gaan verloren. Zorg dus 
ook voor visie op de inzet van (verschillende) 
digitale munten in de stad en welke kansen dit biedt voor de lokale economie.

Risico’s durven nemen 
Creëer ruimte voor vertrouwen. 
Wees bereid om risico’s te nemen 
met het idee dat je - als het 
misgaat - de spelregels kunt 
aanpassen. Hierbij is open, 
realistische en duidelijke 
communicatie van groot belang.
 

Consortium oprichten 

Creëer een consortium met 

organisaties die werken met  

een lokale munt als instrument 

voor de stad. Laat ruimte voor  

andere organisaties om taken  

en uitdagingen aan het platform 

toe te voegen. Vind een 

inkomsten model om het platform 

levend te houden, zonder alle 

verantwoordelijkheid bij de 

gemeente te leggen. 

Voorbeeldfunctie voor gemeente 

Realiseer je dat een product, uitgedragen 

door de gemeente, aan bepaalde 

standaarden moet voldoen. Als gemeente 

heb je een voorbeeldfunctie en moet je  

je inwoners en ondernemers tot op zekere 

hoogte beschermen, met name voor 

complexe juridische consequenties. 
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Klap mij dicht 
 en draai me om!

Benieuwd 
naar verhalen  
uit de praktijk?
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