Van goed idee naar kansrijke subsidieaanvragen
Veel mooie plannen en veelbelovende ideeën stranden helaas nog altijd in goede voornemens. De stap van
idee naar een concreet projectplan, gedekt door een solide financiering, blijkt in de praktijk vaak lastig te
nemen. Het kost te veel tijd om de juiste mensen en partijen bij elkaar te krijgen of om in het woud van
mogelijkheden het fonds of de subsidie te vinden waarmee een plan financieel haalbaar wordt. Of het idee
wil op papier niet zo concreet en/of overtuigend worden dat u er anderen in mee krijgt, vaak niet in de laatste
plaats doordat u door uw drukke dagelijkse werkzaamheden de ruimte noch rust vindt voor een goede
uitwerking.
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar zorgt ervoor dat uw idee niet in
schoonheid sterft. We hebben de kennis en ervaring om u het hele
proces of stappen uit handen te nemen. We brengen mensen bij elkaar,
bijvoorbeeld voor een brainstorm of 'boek-in-1-dag-sessie', waarin u
samen met alle partners die u nodig heeft in één dag een plan opstelt
waarmee u concreet aan de slag kunt.
We zijn bekend met veel fondsen en subsidieregelingen en weten
waaraan plannen moeten voldoen om voor ondersteuning in aanmerking
te komen. Zo nodig nemen we contact op met een subsidiënt om uw plan
voor te bespreken, zodat uw aanvraag meer kans van slagen heeft. En
uiteraard zetten wij als schrijfbureau uw idee graag om in een
overtuigende aanvraag, of uw eerste opzet nu uit een verzameling losse
aantekeningen en kopietjes bestaat of al aardig in de steigers staat.
Deze beknopte portfolio geeft u een beeld van wat u van ons mag verwachten en op welke ervaring u bij ons
een beroep kunt doen. Deze ervaring hebben we zowel opgedaan in ons kantoor aan de Keizersgracht in
Leeuwarden als bij de diverse opdrachtgevers die we, al dan niet op detacheringsbasis, als
communicatieprofessionals ondersteunen.

Dit kunnen we voor u doen:


partijen bij elkaar brengen



brainstormsessies organiseren en ideeën met of voor projectpartijen
uitwerken in een eerste projectplan



uitzoeken subsidiemogelijkheden en fondsen



projectplan beoordelen op subsidievoorwaarden



adviseren over opzet project om voor subsidie in aanmerking te komen



schrijven subsidieaanvraag



redactie subsidieaanvraag (inclusief noodzakelijke bescheiden,
als samenwerkingsovereenkomst)



aanvragen co-financiering
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Waddenfondsprojecten
Sinds de instelling van het Waddenfonds in 2007 hebben wij aan de wieg gestaan, meegewerkt en/of
meegeschreven aan diverse aanvragen en de uitwerking van gehonoreerde projecten.

Atlantikwall
Atlantikwall is het vervolg op Wadden in de Tweede Wereldoorlog waarin dit
indrukwekkende monument van de Tweede Wereldoorlog langs de hele
waddenkust wordt hersteld. De nu nog versnipperde locaties waar de
verdedigingslinie nog zichtbaar is, worden met elkaar verbonden, zodat de
Atlantikwall in het waddengebied weer een geheel gaat vormen. Atlantikwall laat
zien welke enorme invloed de aanleg van de verdedigingslinie heeft gehad op het
landschap en vertelt de verhalen over en rond dit erfgoed. Voor dit project slaan
22 projectpartners de handen ineen.
Bijdrage Schrijfburo:
• Partijen samenbrengen • schrijven projectplan • voorbespreken aanvraag met
het Waddenfonds • alle in- en externe communicatie voor het project.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt versterkt om hem toekomstbestendig te maken. De Nieuwe
Afsluitdijk is het programma dat de werkzaamheden benut om de dijk duurzaam en
natuurvriendelijker te maken en de zichtbaarheid en beleefbaarheid van dit icoon
van het Nederlandse watermanagement te vergroten. Onder meer met de realisatie
van een Waddencentrum De Nieuwe Afsluitdijk in Kornwerderzand en het
moderniseren van het monument van architect Willem Dudok.
Bijdrage Schrijfburo:
• Meeschrijven aan het projectplan voor beide onderdelen van De Nieuwe Afsluitdijk.

Waddenwandelen
Waddenwandelen is ruim 1200 km wandelnetwerk door het hele
waddengebied. Het netwerk ontsluit alle cultuurlandschappen in het gebied voor
de wandelaar en voert hem langs het mooiste cultuurhistorisch erfgoed aan
weerszijde van de Waddenzee. Waddenwandelen werkt met knooppunten, aan
de hand waarvan de wandelaar zijn eigen routes kan samenstellen. Daarnaast
is er door bewoners van het gebied een aantal dagwandelingen uitgezet.
Bijdrage Schrijfburo:
• Partijen samenbrengen • schrijven subsidieaanvraag • aanvraag cofinanciering provincies • voorbespreken aanvraag • alle in- en externe
communicatie voor het project
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Zeegras: herstel van een biobouwer van de Waddenzee
Ecosystemen waarin zeegras domineert, behoren tot de productiefste systemen
op aarde. Het zijn kraamkamers, foerageergebieden en schuilplaatsen voor tal
van diersoorten, waardoor ze vaak de basis vormen voor biodiversiteit. Het
project ‘Zeegras: herstel van een biobouwer van de Waddenzee’ wil zeegras
terugbrengen in de Nederlandse Waddenzee. Als dit lukt, vormt het project de
opmaat voor een grootschalig project dat de Waddenzee weer groen kleurt.
Bijdrage Schrijfburo:
• Mee-ontwikkelen van het projectplan • schrijven aanvraag

Terpen- en wierdenland in ontwikkeling
De kuststrook langs de Waddenzee behoorde ooit tot de dichtstbevolkte
gebieden van Europa. In dit open gebied tussen Vlie en Eems werkten en
woonden mensen op kunstmatige heuvels in een kwelder- en veenland waar de
zee bij hoogwater vrij spel had. Het project ‘Terpen- en wierdenland in
ontwikkeling’ wil dit verhaal beleefbaar maken als decor voor de (toeristische)
ontwikkeling van het Waddengebied.
Bijdrage Schrijfburo:
• Meedenken in het scherp krijgen van het plan en de aanvraag • schrijven
communicatieparagraaf • (eind)redactie aanvraag

Kongsi van de kooi-eend
Eendenkooien maken deel uit van het cultureel erfgoed van het Waddengebied.
Ooit telde het gebied ruim 140 kooien. Daarvan zijn er nu nog 29 over, de meeste
met een eeuwenlange geschiedenis. Het project ‘Kongsi van de kooi-eend’ wil die
kooien en de verhalen die eraan verbonden zijn behouden door ervoor te zorgen
dat ze een functie hebben die aansluit op de landschappelijke en natuurwaarde
en de toeristisch-recreatieve kansen van het Waddengebied.
Bijdrage Schrijfburo:
• Redactie en meeschrijven • interviews en nderzoek voor het completeren van de
inhoud • regelen administratieve afronding aanvraag (formulieren etc.)

Herplant Iepen in de Waddenregio
De iep is altijd een kenmerkende boom geweest in het zeekleilandschap van
Noord-Nederland. Door de iepziekte is hij echter grotendeels uit het landschap
verdwenen. Het project ‘Herplant Iepen in de Waddenregio’ brengt de
karakteristieke boom terug in het Fries-Groningse Waddenkustgebied. In totaal
worden 7000 iepen geplant, de helft als wegbeplanting, de andere helft in
terpdorpen, op historische locaties als kerk- en borgterreinen en op
boerenerven.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven aanvraag • in- en externe communicatie gedurende het project
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Een eindeloze horizon. Herstel van Oldamster weidsheid
Weidsheid is het kenmerk van het Oldamt. Het land van de ‘ongenaakbare’
Dollardpolders, met hun eindeloze horizon, waar de boeren in de lengte van hun
akkers de kromming van de aarde kunnen zien -zoals Frank Westerman het
omschreef in de Graanrepubliek. Die weidsheid beleef je er ook door het contrast
met de groene linten die door het gebied lopen. Openheid versus geslotenheid. Maar
beide staan onder druk. Een eindeloze horizon herstelt samen met bewoners
weidsheid en groen in het Oldambt.
Bijdrage Schrijfburo:
• Meeschrijven en redactie aanvraag

Aanvragen Nationale Postcode Loterij
Groen goud
Het Nederlandse landschap onderhouden met de opbrengst van restmateriaal uit
landschapsonderhoud, door het om te zetten in bio-energie. Dat is het doel van
het project ‘Groen goud’. Groen goud werkt aan een kentering in denken en doen
die het landschap zijn economische functie teruggeeft en daarmee het behoud
van dat landschap structureel veilig stelt. Wat ooit afval was, is nu een bron van
kansen voor het klimaat, de natuur, werkgelegenheid en een duurzame
economie.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven en redactie aanvraag

In actie voor de steenuil
De steenuil is een tot de verbeelding sprekende vogel, maar belangrijker: het
voorkomen van de steenuil is een goede indicatie voor de kwaliteit van het
landschap. De cijfers zijn verontrustend. Het nestsucces neemt af en de overleving
van jonge steenuilen in het eerste levensjaar is de laatste 35 jaar sterk gedaald. Het
project ‘In actie voor de steenuil’ werkt aan onderzoek om erachter te komen hoe
dat komt. Daarnaast gaat het project aan de slag met een aantal maatregelen
waarvan al bekend is dat ze werken.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven 'Kanjeraanvraag'

Aanvragen Bankgiroloterij
Grutsk
Grutsk biedt alle inwoners en bezoekers van de 421 Friese dorpen en steden een
jaar lang de kans alles wat Fryslân bijzonder maakt en waar ze trots (grutsk) op
zijn op film vast te leggen. Het project stuurt mensen met een camera op pad en
roept daarnaast iedereen op met eigen camera filmpjes te maken en te uploaden.
Het project zorgt voor realtime verbinding, uitzending en opslag van filmmateriaal.
Zo werkt Grutsk aan een uniek archief.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven subsidieaanvraag
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Jopie Huisman Museum
Het Jopie Huisman Museum in Workum laat het werk en leven van de
autodidactische schilder Jopie Huisman zien. Het museum trekt jaarlijks zo’n
40.000 bezoekers. Om die bezoekersaantallen ook in de toekomst te kunnen
halen, moet het museum zorgen dat het actueel blijft. Het is tijd voor vernieuwing,
zowel wat gebouw betreft als aanbod. Het museum wil uitbreiden en verbouwen.
Daarnaast wil het een centrum voor autodidactische kunst opzetten.
Bijdrage Schrijfburo:
• Informatie selecteren en zoeken • schrijven subsidieaanvraag

Overige subsidieregelingen
Welcome to the Village
Welcome to the Village is een festival dat jaarlijks in een groengebied net buiten
Leeuwarden wordt georganiseerd. De organisatoren zien het festival als geheel
als social design project. Samen met co-creators en het publiek stellen ze het
programma op en creëren ze een festivaldorp: een miniwereld die laat zien hoe
de Sustainable Development Goals kunnen worden gehaald en waar talent zich
kan ontplooien. Het festival biedt een podium aan nieuwe Europese geluiden.
Dat wil het blijven doen. Daarom diende het bij het Fonds Podiumkunsten voor
2016 een aanvraag in.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven subsidievoorstel

Collegium Musicum Den Haag
Het Collegium Musicum Den Haag onder leiding van maestro al cembalo Claudio
Ribeiro is een prijswinnend barokensemble. Naast mooie muziek maken heeft het
ensemble de missie een breed publiek kennis te laten maken met barok muziek.
Daarvoor trekt het de Haagse wijken in en vooral die wijken waar klassieke muziek
niet vanzelfsprekend is. Bij de gemeente Den Haag vroeg het daarvoor subsidie
aan in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven subsidieaanvraag.

Geloof in behoud
De secularisatie maakt het voor de vier kerkelijke gemeenten op Ameland
steeds lastiger de acht kerken die zij samen in hun bezit hebben goed te
onderhouden. Omdat gemeenten gezamenlijke diensten organiseren, worden
de kerken steeds minder gebruikt. Zij willen de kerken graag op een goede
manier behouden, voor de eredienst, maar ook als waardevol religieus en
cultureel erfgoed voor eilanders en bezoekers. Daarvoor willen ze de kerken
multifunctioneler maken, zodat ze ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld
exposities.
Bijdrage Schrijfburo:
• Inventariseren ideeën, plannen en behoeften • schrijven aanvraag
subsidieregeling Bezinningstoerisme provincie Fryslân.
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Schaapskooi
De Stichting Drentse Heideschaap haar oude kooi in Ruinen opknappen en
uitbreiden met een deel nieuwbouw. Met het project krijgt de gescheperde kudde
van de stichting een passende kooi. Daarnaast biedt het plan de stichting zelf veel
meer mogelijkheden om bezoekers te ontvangen en voor te lichten over het
Drentse Heideschaap en zijn leefomgeving. Hiervoor vroeg de stichting Leader
subsidie aan.
Bijdrage Schrijfburo:
• Schrijven van het projectplan • schrijven en verzorgen subsidieaanvraag
Godwit Flyway
In samenwerking met burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide dat zich inzet voor de
biodiversiteit van het weidelandschap ontwikkelden Grendel Games en
geografische appontwikkelaar Statuur de serious game Godwit Flyway dat zowel
jongeren als volwassenen uitdaagt de gruttopopulatie op peil te houden door te
zorgen voor de beste omstandigheden langs zijn trekroute.
Bijdrage Schrijfburo:
• Redigeren projectplan zodat het kon worden ingediend voor de Open Oproep
Applied Games van het Gamefonds.

Voorstel subsidiemogelijkheden
Meer blauw op de Wadden
De Blauwe Kiekendief is een aansprekende en aantrekkelijke ambassadeur
voor een landschap dat onder druk staat. Meer dan 90 procent van de vogels
broedt op de Waddeneilanden. Elders in Nederland is de soort bijna
verdwenen. Maar ook op de eilanden nam hun aantal de laatste jaren
dramatisch af. Het project ‘Meer blauw op de Wadden’ wil de Blauwe
Kiekendief behouden voor het Waddengebied. Daarvoor zijn alle
belangenorganisaties samengekomen en de subsidiemogelijkheden verkend.
Bijdrage Schrijfburo:
• Informatie van de verschillende partijen omzetten in een projectvoorstel, inclusief inventarisatie
subsidiemogelijkheden.
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