
Gemeente inventariseert klussen en 
plaatst deze op het platform.

Gemeente keurt de klus goed en
maakt Heitjes over naar de inwoner.

Inwoner krijgt/haalt de klusbox.

Inwoner maakt account aan en claimt 
klussen in de app.

Inwoners geven de heitjes uit bij de 
deelnemende ondernemers.

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

’t Heerlens Heitje
in één oogopslag
Wat, waarom & hoe

Inwoners voeren klussen uit voor de gemeente en verdienen daarmee 
‘Heerlense Heitjes’. Via een app melden ze zich aan en claimen een van 
de beschikbare klussen. Alle materialen die nodig zijn voor de klus krijgen 
deelnemers van de gemeente. De verdiende heitjes geven ze vervolgens uit bij 
aangesloten Heerlense ondernemers. Zo draagt het project bij 
aan de lokale economie en wordt de stad mooier.

Tijdlijn

Proces

2019 — 2020, SEP — JUN

Voorbereidingsfase 
(september start 
subsidieperiode).

2020, JUL — OKT

Testen en verbeteren
Eerste versie app/platform.

2020, DEC

Bijeenkomst in GMS

2021, MRT

Livegang van de app
in testomgeving
Wijk Grasbroek-Musschemig- 
Schandelen en ondernemers 
Heerlen Centrum, op dat 
moment nog via regeling 
belastingdienst.

2021, JUN

Overstap van regeling 
belastingdienst naar 
vrijwilligersvergoeding
Makkelijker voor bewoners 
om mee te doen. Volwassenen 
(> 21 jr) mogen via de vrij-
willigersregeling maximaal 
€1.500 per jaar klussen.

2021, JUL

Uitbreiding naar wijk 
Meezenbroek-Schaes-
bergerveld-Palemig

2021, OKT

Lancering stadsbreed Heerlen
Eén type klus met meerdere 
onderdelen: prullenbakken, 
limbrichterpaaltjes en bankjes 
schuren/schilderen.

2022, JAN

Toevoeging nieuwe type klussen 
Buurtkijk (inventarisatie in 
bepaalde buurt) en poetsklus 
(van openbare speeltuinen).

2021, JUN (HEDEN)

Eerste stap naar sociaal 
domein
Welzijnsorganisatie Alcander 
en Steunpunt Mantelzorg Park-
stad bieden eigen klussen aan.

2022, DEC

Einde experimentfase project 
(einde subsidie).

2023, JAN — DEC

Monitoring periode 
App en platform blijven in 
gebruik.

Financiering 

€3.277.167
is het totale budget voor het 
over koepelende project WESH, waar 
‘t Heerlens Heitje deel van uitmaakt.

80%
is UIA-subsidiebijdrage: €2.621.734

20%
is cofinanciering van de 7 partners: 
€655.433 

Type klussen 
Domein openbare ruimte

Buurtkijk

heitjes

Opknappen
zitbanken

heitjes

Opknappen
prullenbakken 

heitjes

Poetsen van 
speeltoestel

heitjes

Doelen
• Verbeteren van de openbare ruimte
• Bevorderen burgerparticipatie
• Stimuleren lokale economie

Aanleidingen
• Laag vrijwilligersaantal 
• Veel (winkel)leegstand
• Relatief lage score tevredenheid openbare ruimte

Opknappen
limbrichterpaaltjes 

heitjes

Uitbreiding van klussen binnen het sociaal domein (vanaf juni 2022) 1   Heitje =   1   Euro

’t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met 
Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie 
Grasbroek-Musschemig-Schandelen, Centraal Bureau voor de Statistiek en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het wordt financieel ondersteund door het 
fonds Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie. 
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