
iWorkspace
Waar burgerinitiatieven 

realiteit worden



Wat is iWorkspace? 

Veel mensen hebben leuke 

ideeën met een maatschappelijk 

belang. Het realiseren van deze 

ideeën is echter niet voor 

iedereen even makkelijk. Toch 

wordt er op dit gebied steeds 

meer verwacht van de burger 

vanwege een terugtrekkende 

overheid. iWorkspace is er om 

deze mensen te coachen en te 

ondersteunen. 

“De adviseur heeft me echt  

gestimuleerd om mijn idee  

te realiseren!”



 Hoe werkt iWorkspace 

iWorkspace bestaat uit een team van adviseurs 

(vrijwilligers) die door Spectrum worden getraind 

en gecoacht, om mensen met goede ideeën 

verder te kunnen helpen. De iWorkspace-

adviseurs zijn op gezette tijden aanwezig in de 

bibliotheek. Tijdens het spreekuur kunnen 

mensen met ideeën bij de adviseurs terecht voor 

ondersteuning. De hoofdregel van iWorkspace is: 

het idee is en blijft van de burger! De adviseurs 

hebben een coachende functie om mensen te 

helpen op eigen kracht hun ideeën te realiseren. 

Behalve het ondersteunen van initiatiefnemers, 

organiseert iWorkspace ook netwerkbijeen-

komsten op verschillende manieren. Zo kan er 

een workshop worden georganiseerd over 

crowdfunding, een discussieavond over een 

actueel thema of een brainstormsessie om een 

initiatief verder te helpen. De vorm maakt niet 

uit, wat voorop staat is dat verschillende mensen 

bij elkaar worden gebracht om uitwisseling 

mogelijk te maken.

 Locatie

iWorkspace wordt op elke locatie anders 

georganiseerd, er is namelijk veel ruimte voor 

maatwerk. Wat wel voor elke iWorkspace geldt, 

is dat het spreekuur in de bibliotheek is. De 

bibliotheek is namelijk een laagdrempelige 

locatie waar veel kennis te halen is vanuit 

boeken, artikelen, andere bronnen of mensen.

Drie peilers
Een initiatief kan op verschillende manieren 

ondersteund worden. Een iWorkspace geeft 

toegang tot informatiebronnen, maar maakt 

ook deel uit van een eigen platform. 

Daarnaast ligt er bij een iWorkspace vaak 

een aanknopingspunt voor het  

financieren van een  

initiatief.

 Kennis 

Vaak hebben mensen niet genoeg kennis over een 

bepaald onderwerp om hun idee te realiseren. Deze 

kennis kan iWorkspace de mensen bieden. De 

bibliotheek is een bron van informatie, maar ook zit er 

veel expertise bij partners als Spectrum en de 

Rijnbrink Groep. Ook de HAN is als kenniscentrum 

betrokken en kan initiatiefnemers koppelen aan 

studenten.

 Netwerk

Behalve kennis, hebben mensen vaak behoefte aan 

een sparringpartner. Een iWorkspace kan een 

inspirerende omgeving zijn waar zij motivatie halen uit 

het samenwerken met anderen. Daarnaast maakt een 

iWorkspace deel uit van een netwerk van werkplaatsen 

in de provincie, waar meerdere keren per jaar kennis 

en ideeën worden uitgewisseld. De iWorkspace-

adviseur is er om de slimme verbindingen te maken.

 Financieel

Sommige mensen hebben hun idee al helemaal 

uitgewerkt, maar lopen vast op de financiering. 

iWorkspace helpt deze mensen om de begroting rond 

te krijgen, door te ondersteunen bij het schrijven van 

een goed sponsorplan, het aanvragen van een fonds 

of subsidie, of het opzetten van een 

crowdfundingcampagne. Goede contacten met 

fondsen en kennis van een kansrijk financieringsplan 

zijn daarbij mooi meegenomen. 



 Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de 

mogelijkheden van iWorkspace op 

www.i-workspace.nl of neem contact op met 

Dio Simmelink, projectleider van iWorkspace in 

Gelderland via d.simmelink@spectrumelan.nl
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