
KNHM laat burgerinitiatieven groeien

https://www.youtube.com/watch?v=OyizMRNpMmk


Historie

1888  Oprichting KNHM

1972  Splitsing ideëel deel (KNHM) en 
commercieel ingenieursbureau (Heidemij)

1982  Heidemij failliet en doorstart

1988  KNHM voor 30% aandeelhouder 
van nieuwe Heidemij

1997  Heidemij wordt Arcadis

2015  KNHM is voor 4% aandeelhouder 
van Arcadis 

Historie



KNHM is vertegenwoordigd in alle provincies We
zijn geen fonds, maar richten ons juist op het geven
van advies Onze adviseurs zetten zich vrijwillig in
voor jouw project Er zijn meer dan 400 professionals
actief voor KNHM De begeleiding is naar wens: van
eenmalig advies tot intensieve samenwerking
KNHM is onafhankelijk We kunnen gemakkelijk de
kennis van Arcadis-medewerkers inzetten



• KNHM laat burgerinitiatieven en sociale 
ondernemingen groeien 

• Onze adviseurs zitten aan tafel en geven kosteloos 
kennis, inspiratie en toegang tot ons netwerk 

• Maatwerk: van eenmalig advies tot een intensieve 
samenwerking
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Dit is KNHM! 
Adviesteams
Circa 200 adviseurs die op vrijwillige basis  
burgerinitiatieven adviseren

Arcadis 
Circa 200 medewerkers die samen met KNHM  
aan tafel zitten bij burgerinitiatieven

Bureau
10 medewerkers voor ondersteuning

Bestuur
11 leden, verantwoordelijk voor       
het algehele beleid van de vereniging



• Arcadis is een design- en consultancy bureau die 
oplossingen levert in de gebouwde en natuurlijke 
leefomgeving

• Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) adviseren Arcadis-medewerkers 
samen met KNHM bij burgerinitiatieven

• Dus: waar nodig kunnen we burgerinitiatieven 
met meer kennis op weg helpen

Samenwerking met Arcadis



• Initiatiefnemer: Historische Kring Anloo

• Doel: inventariseren en zichtbaar maken 
geschiedenis onderduikershol

• Rol KNHM:
• Structureren ideeën
• Inbreng archeologische kennis Arcadis

Onderduikershol Anloo: 

“We wilden het verhaal over de 
onderduikers weer boven water krijgen.”

Joke Benjam ins, verenig ing H istorisch Anloo



• Initiatiefnemer: Dorpshuis Echten

• Doel: verbeteren akoestiek dorpshuis

• Rol KNHM:
• Inventariseren wensen
• Inbreng akoestisch kennis Arcadis.

Akoestisch advies Echten: 

“Met dit advies kunnen wij de kerk nog geschikter 
maken voor de dorpshuisfunctie”.



• Initiatiefnemer: KNHM

• Landelijke leefbaarheidswedstrijd

• Jaarlijks ca. 10 deelnemers in Drenthe

• Rol KNHM: Stimulator en adviseur

Kern met Pit 

“Deze initiatieven zijn de krenten uit de pap.”
M argje van Spaendonck, Kern m et P it-coördinator



Wat is Kern met Pit 

Kern met Pit daagt mensen uit om hun 
droom voor de buurt te realiseren.

• Binnen 1 jaar afgerond.
• Jaarlijks kunnen 10 projecten meedoen!
• Check de voorwaarden voor deelname.



Wie kunnen meedoen?

Inwoners van een buurt die een idee hebben om hun 
gezamenlijke woonomgeving te verbeteren.

• Restaureren collectie t.b.v. onderduikersmuseum. 
(Nieuwlande)

• Realiseren van een dorpstuin ter bevordering van de 
sociale cohesie in het dorp. (Dalerveen)

• Passion Westerbork 2018.
• Vervanging kerstverlichting door duurzame led-

verlichting. (Assen – Kloosterveen)



Het realiseren van een openbare pumptrackbaan
(fietscrossbaan)

Project Pumptrack Veenoord



Het realiseren van een schuilhut in de sfeer van de in 2011 
afgebrande hut.

Realisatie van het project zal bijdragen aan het 
aantrekkelijker maken van de fiets- en wandelstructuur in 

het gebied.

Project Buinerkeet



Prijzen Kern met Pit

€ 1.000,00 +
Predicaat Kern met Pit

€ 1.500,00
Troffeewinnaar per provincie

€ 3.000,00
Gouden Pit 

Landelijke Troffeewinnaar



Hoe doe je mee met Kern met Pit 

• Inschrijven via de website www.kernmetpit.nl

• Vanaf september 2018

• Check of je voldoet aan de voorwaarden

http://www.kernmetpit.nl/


Workshops

Ondersteunend bij het opstarten, uitvoeren en voortzetten 
van je (buurt)initiatief. 

Workshops:
• Crowdfunding
• Social media
• Pitchen
• Het schrijven van een plan van aanpak
• Leren van elkaar

Gratis en in de buurt!
De workshop kalender vind je op www.kernmetpit.nl/workshops.

http://www.kernmetpit.nl/workshops


KNHM Participaties BV
Winst maken met een maatschappelijk doel



Begeleiding                 Geld Coaching



• Financieringsbehoefte van tussen de €50.000 en 

€150.000.
• Begeleiding en coaching.

• Renderend.
• Investeringshorizon tot 10 jaar.

• Een investering kan verschillende vormen aannemen 
(aandelen, lening, vormen ertussen).

Voor wie?



Kopje koffie? 
Onze adviseurs gaan graag met je om tafel!

www.knhm.nl


