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Bucketlist-Uitwisseling  

Breda 

Veel mensen hebben een bucketlist, een lijst van activiteiten waar zij van dromen en die zij hopen in de 

toekomst te kunnen uitvoeren. Bij Bucketlist-activiteiten kan men bijvoorbeeld denken aan:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar, niet alleen individuele personen hebben activiteiten waar zij van dromen. Ook maatschappelijke organisaties zoals 

verenigingen en stichtingen hebben ideeën en dromen over mooie activiteiten of nieuwe initiatieven die voor leden, 

vrijwilligers en burgers (in Breda) van bijzondere waarde kunnen zijn. En die kunnen bijdragen aan een Bruisend Breda! 

Daarom kan de gemeente Breda samen met o.a. Breda Actief inwoners én maatschappelijke organisaties uitdagen met 

de vraag:  

Wat staat er bovenaan uw bucketlist voor 2018? 

Welke activiteiten zou u met andere inwoners, buurtbewoners, verenigingen  

of stichtingen graag organiseren in 2018 die bijdragen aan een Bruisend Breda? 
 

Waarom de gemeente Breda dit van inwoners en organisaties wil weten?  

Omdat de gemeente daarmee kan bijdragen aan het realiseren van  

(bucketlist)activiteiten, en daarmee bijdraagt aan een bruisend Breda! 

 

Deze benadering van activiteiten en initiatieven gaat uit van een organisatorische en facilitaire ondersteuning vanuit de 

gemeente en bijvoorbeeld Breda Actief, en is gericht op het mogelijk maken van uitwisseling tussen inwoners en 

organisaties in Breda. Zo kunnen individuele burgers en organisaties in Breda samen werken aan een bruisende 

maatschappelijk betrokken gemeenschap met een breed pallet aan activiteiten!  

Om wensen van burgers en organisaties mogelijk te maken, organiseert Breda: De Bucketlist-Uitwisseling-Breda 2018. 

In de Bucketlist-Uitwisseling-Breda worden betrokken bewoners, organisaties en initiatiefnemers samengebracht en 

wordt uitwisseling gefaciliteerd. Hierdoor kunnen burgers én organisaties elkaar helpen bij het verwezenlijken van 

gedroomde activiteiten. 

Voor de organisatie van de Bucketlist-Uitwisseling hebben de gemeente en Breda Actief 3 vragen voor inwoners én 

organisaties: 

1. Welke drie activiteiten staan er bovenaan uw bucketlist voor 2018?  

2. Wat heeft u of uw organisatie nodig om deze activiteit te kunnen organiseren?  

3. Wat kan u of uw organisatie betekenen voor andere gedroomde activiteiten in Breda? Met andere woorden; wat kan u 

/ uw organisatie bijdragen aan activiteiten die op de bucketlist van andere inwoners / andere organisaties staan?  

▪ Een bezoek aan het kasteel van Breda 

▪ Samen met iemand in een verzorgingstehuis 

deelnemen aan de bingo 

▪ Een hindoestaans feest bijwonen 

▪ Een kop koffie drinken met de burgemeester 

▪ In de coulissen kijken van één van  

de Nederlandse theaters 

▪ Het volgen van pianolessen 

▪ Een training volgen van een 

onbekende/nieuwe sport 
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Een Bucketlist-Uitwisseling?  

Bij de Bucketlist-Uitwisseling staat de gedachte centraal dat de activiteit die bij inwoner A. of organisatie A. 
bovenaan de bucketlistlijst staat, (mede) mogelijk gemaakt kan worden door inwoner B. of organisatie B. 

 

Kort gezegd kan de uitwisseling er bijvoorbeeld zo uitzien:  

 
Wat staat er op uw bucketlist?   

Wat kan u betekenen voor de bucketlistwensen van 
andere personen / organisaties? 

Persoon A.  
Een bakcursus volgen bij een ambachtelijke 
bakker. 

Bijdragen aan (après)ski-activiteiten (“want jarenlang 
skileraar en barman geweest”) 

Persoon B. 
Een buurt-sporttoernooi met spellen vanuit alle 
culturen in de wijk 

Verzorgen van één of meerdere piano- of klarinetlessen 
(“want jarenlange piano-ervaring en in geven van lessen”) 

Persoon C. 
In de winter 2 weken een après-ski-iglo in de wijk-
tuin, zodat alle bewoners er wat kunnen drinken. 

Verzorgen van kerstversiering (“want heel handig met 
klussen en groot fan van kerstsferen”) 

Persoon D.  Een dienst mee met een ambulance-medewerker 
Organiseren van een nacht meelopen in een ambtelijke 
bakkerij (“want zoon van een ambachtelijke bakker”) 

Persoon E. 
Een heel grote kerstboom met versiering en een 
levende kerststal, beiden voor in het wijkpark 
zodat iedereen er van kan genieten. 

Organiseren van een dagje meelopen met een 
verpleegkundige op de ambulance (“want mijn dochter 
werkt als verpleegkundige op de ambulance”) 

Persoon F. 
Het samen met wijkbewoners volgen van 
muzieklessen (bijv. piano, klarinet of drum) 

Helpen organiseren van een sporttoernooi 
(“want ik sport zelf zeer actief en heb een neef die sport-
docent is op een middelbare school”) 

Door de personen A tot en met F in een digitale “Bucketlist-Uitwisseling” bij elkaar te brengen, wordt het door 

uitwisseling mogelijk bucketlist-wensen in vervulling te laten gaan. Dit door het benutten van de eigenschappen, het 

netwerk en de (werk)ervaring van de personen in het Bucketlist-Uitwisseling-netwerk.  

Concreet: Persoon A kan de bucketlist-wens van persoon C in vervulling laten gaan. Persoon A kan namelijk bijdragen aan 

de realisatie van de après-ski-iglo en de wintersferen. Persoon C kan op zijn beurt bijdragen aan de realisatie van de 

bucketlist-wens van persoon E. Zo kan het netwerk van inwoners via de Bucketlist-Uitwisseling bijdragen aan de realisatie 

van gedroomde activiteiten. 

 

Dit type uitwisseling is ook mogelijk voor initiatiefnemers en organisaties! Zo kan sportorganisatie A. bijdragen aan de 

realisatie van de bucketlist-wens van bijvoorbeeld de scouting of cultuurvereniging B.  

Door in de Bucketlist-Uitwisseling personen en organisaties samen te brengen, wordt het mogelijk dat individuele 

kwaliteiten van burgers ook kunnen worden ingezet voor de wensen van organisaties (stichtingen, verenigingen, etc.) 

en andersom. Dus dat stichting en verenigingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de bucketlist-wensen van 

individuele burgers. 

 

Bij de Bucketlist-Uitwisseling hoeft organisatie A niet altijd direct of volledig de wens van organisatie B te vervullen. De 

realisatie kan ook met meerdere organisaties. Bij de ‘Bucketlist Uitwisseling’ vinden deze partijen elkaar. Daarnaast hoeft 

het niet altijd te gaan om het organiseren van een volledige activiteit. Uitwisseling van bijvoorbeeld bepaalde materialen 

is ook mogelijk. Als organisatie A voor een activiteit glow-in-the-dark-pilonnen nodig heeft (bijvoorbeeld voor een nacht-

sport-toernooi), kan organisatie A deze huren of kopen. Maar het is ook mogelijk dat organisatie B deze glow-in-the-dark-

pilonnen kan uitlenen aan organisatie A. Organisatie A. kan dan op een later moment voor organisatie B. of voor andere 

organisaties of inwoners in Breda iets terugdoen.  

Enkele voorbeelden van activiteiten die wijkbewoners en organisaties samen kunnen organiseren: Een sportevent voor 

jeugdigen, een Heel-Breda-Bakt-event, of een rondgang langs de gebedshuizen in de gemeente. 
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Concreet:  Hoe kan de Bucketlist-Uitwisseling-Breda worden georganiseerd?  

Stap 1. Inventarisatie – Maand 1  

De gemeente schrijft samen met Breda Actief inwoners en organisaties in Breda aan met de genoemde drie vragen: 

1. Welke drie activiteiten staan er bovenaan uw bucketlist voor 2018?  

2. Wat heeft u of uw organisatie nodig om deze activiteit te kunnen organiseren?  

3. Wat kan u of uw organisatie betekenen voor andere gedroomde activiteiten in Breda? Met andere woorden; wat kan u 

/ uw organisatie bijdragen aan activiteiten die op de bucketlist van andere inwoners / andere organisaties staan?  

 

De vragen kunnen rechtstreeks aan burgers en organisaties worden verstuurd. Aanvullend daarop kan een 

communicatiecampagne gestart om ook minder betrokken bewoners en organisaties aan te spreken en te bereiken.  

De insteek van de Bucketlist-benadering is dat wijkbewoners en organisaties juist díe activiteiten kunnen organiseren die 

mogelijk al geruime tijd op het wensenlijstje staan, maar vooralsnog niet gerealiseerd konden worden. De gemeente 

verzamelt samen met de Breda Actief alle antwoorden en brengt deze overzichtelijk bij elkaar in het Bucketlist-systeem. 

 

Stap 2. Matching activiteiten en benodigdheden – Maand 2 

De gemeente en Breda Actief matchen de antwoorden van de wijkbewoners en organisaties. Uit de matching blijkt: 

a) welke activiteiten bewoners willen organiseren om Breda nog meer te laten bruisen! 

b) aan welke benodigdheden (goederen, locaties, professie, etc.) behoefte is om activiteiten te kunnen uitvoeren, en  

c) wat wijkbewoners en organisaties voor anderen kunnen/willen organiseren of kunnen bijdragen. 

  

In een aantal situaties kunnen wijkbewoners en/of organisaties elkaar rechtstreeks helpen bij de organisatie van een 

activiteit of kan organisatie A en organisatie B voorzien in de benodigdheden van organisatie C (bij realisatie van een 

nieuwe activiteit).  Als bijvoorbeeld een wijkvereniging voor een evenement dranghekken, pionnen en lange tafels en 

stoeltjes nodig heeft, kan mogelijk de voerbalvereniging ondersteuning bieden door het uitlenen van deze materialen 

voor één of twee dagen. 

Mogelijk kan ook de gemeente bijdragen door ondersteuning (materieel, financieel of met kennis), maar een expliciete 

uitvraag door de gemeente bij andere partijen (of bedrijven) kan ook resulteren in ondersteuning door deze 

maatschappelijke partners. Als bijvoorbeeld voor de uitvoering van een activiteit een notaris noodzakelijk is (bijvoorbeeld 

bij een grote (goede doelen) loterij), kan de gemeente haar netwerk inzetten, om via die weg een notaris bereid te vinden 

een bijdrage te leveren. Door de matching actief openbaar te maken, wordt voor alle deelnemers zichtbaar welke 

activiteiten iedereen wil organiseren, hoe matches gemaakt kunnen worden, maar ook aan welke benodigdheden nog 

behoefte is. Hier kunnen andere initiatiefnemers of betrokken actief op inspelen.  

 

Stap 3. BucketlistFestival Breda: Matching burgers en organisaties – Maand 3 

De gemeente organiseert een BucketlistFestival waarin alle wijkbewoners en organisaties die zich hebben aangemeld 

voor de Bucketlist-Uitwisseling worden uitgenodigd, en waar matching van de bucketlist-activiteiten (en concrete 

benodigdheden) definitief kan plaatsvinden. De matches die de gemeente reeds heeft gemaakt (op basis van stap 1 en 

2) worden bekend gemaakt en initiatiefnemers en organisaties worden bij elkaar gebracht zodat praktische afspraken 

over realisatie van activiteiten mogelijk is. 

 

Als voor een bucketlist-activiteit geen invulling kan worden gevonden door inzet via andere initiatieven, organisaties of 

betrokken burgers, kan de gemeente bepalen of en zo ja hoe zij wil ondersteunen bij de activiteit. Tijdens het bucketlist-

festival wordt dit bekend gemaakt. Initiatiefnemers/organisaties kunnen dan alsnog aangeven dat zij kunnen/willen 

voorzien in de behoefte van de inwoners of de betreffende organisaties. 

 

Stap 4. Realisatie maatschappelijke initiatieven en activiteiten – Vanaf maand 4 

Na het BucketlistFestival staat niks realisatie van de nieuwe activiteiten meer in de weg. Uitvoering van de 

maatschappelijke (droom)activiteiten is mogelijk, doordat inwoners en organisaties elkaar kunnen ondersteunen, en 

elkaar helpen bij de realisatie van bruisende bucketlist-activiteiten. Op naar een nog bruisender Breda!  
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Waarom inzetten op de Bucketlist Uitwisseling Breda? 
In onze beleving sluit de Bucketlist-Uitwisseling-Breda goed aan op de wensen van de gemeente voor het realiseren van 

meer actieve bewoners die bijdragen aan de bruisende wijken en activiteiten in Breda.  

De Bucketlist-Uitwisseling-Breda: 

✓ Zet gedroomde activiteiten van bewoners centraal (en zorgt voor “beloning” en een “win-win”) 

Centraal in de Bucketlist-Uitwisseling staan de gewenste (droom)activiteiten van betrokken burgers en 

organisaties in Breda! Gericht op een bruisende stad en actieve wijken. Als bewoner A. een droomactiviteit 

in vervulling ziet gaan door bewoner B (of bewonersgroep B), kan bewoner A. vervolgens weer iets 

betekenen voor andere mensen of organisaties in de pool (het Bucketlist-Uitwisseling-netwerk). Die 

uitwisseling, een soort ‘beloningsstructuur’, en die inhoud inspireert. Hiermee wordt tevens een “win-win-

situatie” gecreëerd voor alle deelnemers. Zodoende werkt Breda collectief aan een bruisende gemeente. 

En zet het in op het benutten van individuele en collectieve kwaliteiten en kunde van inwoner en organisatie. 

✓ Zorgt voor nieuw type activiteiten 

Door burgers en organisaties te vragen naar hun “bucketlist-activiteiten” worden zij uitgedaagd om met 

een andere type activiteiten als voorstel te komen. Activiteiten die mogelijk eerder niet realistisch werden 

geacht of vooralsnog naar de toekomst waren geschoven, kunnen nu mogelijk worden gerealiseerd, samen 

met andere burgers en organisaties. In de uitnodiging(stekst) van de Bucketlist-Uitwisseling kan de 

gemeente ook extra prikkelen door bijzondere bucketlist-activiteiten uit andere gemeenten als voorbeeld 

te noemen. Dat werkt bij een bucketlist op individueel niveau, en naar verwachting ook op 

organisatieniveau. Door bij de promotie ook gebruik te maken van filmpjes en social media, kan het bereik 

van de Bucketlist-Uitwisseling snel groot worden. 

✓ Realisatie is mogelijk met behulp van aansluiting op een digitaal netwerk of een app 

Beperkte en eenvoudige ICT-toepassingen kunnen de Bucketlist-Uitwisseling ondersteunen en 

vergemakkelijken. Bijvoorbeeld doordat buurtbewoners of lokale verenigingen hun wensen en hun 

kwaliteiten/aanbod in de app (of website) kunnen invullen. Hierdoor wordt het extra eenvoudig om vraag 

en aanbod bij elkaar te brengen.  

Bij de realisatie van deze app of website kan tevens geput worden uit andere inspirerende voorbeelden. Zo 

kan mogelijk geleerd worden van het digitaal platform Konnektid. 

Konnektid is een online platform waar kennis en ervaring (vrijwillig) wordt 
samengebracht. Konnetid gelooft dat je alles kunt leren van mensen om je heen. 
Konnektid is ontstaan in Amsterdam en is inmiddels verspreid over heel Nederland. 
Er ontstaan groepen (‘tribes’) en de uitwisseling van kennis en vaardigheden neemt 
een vlucht.  

De gemeente Breda kan hier bij de Bucketlist-Uitwisseling zijn voordeel mee doen 
door specifieke taken/vaardigheden die nodig zijn voor de activiteiten uit te vragen 
in buurten en wijken. Mogelijk zijn er vrijwilligers, buurtvaders of moeders die 
zonder dat de gemeente het weet over specifieke kennis en kunde beschikken welke 
perfect kan worden benut voor die ene droomactiviteit in wijk A of wijk B. Zie voor 
meer informatie: www.konnetid.com  

✓ Is praktisch goed realiseerbaar op de korte termijn en voor alle burgers toegankelijk 

De uitwerking van het concept op pagina 1 t/m 3 toont aan dat de Bucketlist-Uitwisseling op korte termijn 

en met beperkte inspanningen kan worden gerealiseerd. Door een digitaal portal aan te bieden om 

bucketlist-activiteiten in te dienen, wordt het ook voor burgers mogelijk deel te nemen die fysiek minder 

mobiel zijn of die visueel een beperking kennen. Door de website en/of de app voor de Bucketlist-

Uitwisseling te ontwikkelen conform de standaarden van de digitale overheid, is alle informatie volledig 

beschikbaar en kunnen alle inwoners en organisaties die dat willen deelnemen. De eisen voor digitale 

toegankelijkheid leiden niet tot hogere kosten of onredelijk zware bepalingen bij de bouw. Het gaat om een 

goede basis en om het voorkomen van onnodige (digitale) drempels voor mensen met een beperking. 

✓ Is origineel en vernieuwend 

De benadering van maatschappelijke initiatieven vanuit de “bucketlist-gedachte” is naar onze beoordeling 

nog niet voorgekomen in andere gemeenten. De toon en uitstraling van de Bucketlist-Uitwisseling wordt 

extra positief door de nadruk te leggen op het mogelijk maken van die activiteiten waar burgers en 

organisaties van dromen.  

http://www.konnetid.com/

