
 
 

Procedure en criteria verkiezing Meest maatschappelijke uitje  
Kom ik in aanmerking?  
 
Voorwaarden: 

 Uitje - ook wel ‘excursie’ of ‘uitstapje’:  Een activiteit die je in je vrije tijd onderneemt, 

buiten de eigen woning, van minimaal een uur (inclusief reistijd). Bezoek aan familie / 

vrienden / kennissen vallen hier niet onder.  

 Het uitje moet minimaal een jaar bestaan in Nederland; 

 Het uitje moet in het afgelopen jaar aantoonbaar een bijdrage hebben geleverd aan het 

verbeteren van de maatschappij; 

 Het betreft een uitje van minimaal één uur en maximaal één dag; 

 Het uitje of de activiteit moet voor een breed publiek toegankelijk zijn, al dan niet met 

toegangsticket. 

Categorieën: 
Je kunt en uitje inzenden voor de volgende categorieën: 
1. Uitjes waar mensen met een beperking aan de slag kunnen 
2. Organisaties die uitjes aanbieden voor: 

* Mensen die het zelf niet kunnen betalen 
* Mensen die minder valide zijn en extra hulp nodig hebben  

3. Uitjes die beide zaken doen (dus én werk verschaffen aan mensen met een beperking én 
hun uitje aanbieden aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 
De belangrijkste criteria voor de jury:  
 

 1. Arbeidsparticipatie: Het uitje verschaft werk aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt  

Het  uitje levert een belangrijke bijdrage in het streven dat iedereen kan mee doen. 

Toelichting: door werk te verschaffen bevordert het uitje dat mensen uit kwetsbare* groepen in de 

samenleving, in de wisselwerking met hun sociale omgeving, beter tot hun recht komen en zich zo  

goed mogelijk kunnen ontplooien en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.  

*Kwetsbare groepen: mensen met een fysieke, sociale of mentale beperking 

2.  De onderneming in de vrijetijdsbranche ontsluit uitjes voor kwetsbare groepen: 

 Het gaat om uitjes die zorgen dat mensen met een sociale of mentale beperking toch het uitje 

kunnen bezoeken, bv. door extra begeleiding, speciale programma’s, gratis toegang, etc.  

Tevens gaat het om aanpassingen waardoor het uitje toegankelijk wordt voor minder validen (denk 

aan rolstoelvriendelijke paden, of de aanwezigheid van zorg of hulpmiddelen voor mensen met een 

chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke beperking) 



 
 
 

3. Het uitje werkt met vrijwilligers 

Het gaat om uitjes die vrijwilligers inzetten vanuit een visie dat iedereen volwaardig kan participeren 

in de samenleving en een bijdrage kan leveren. Het gaat hier om goed doen voor de maatschappij.   

Toelichting: De inzet van vrijwilligers is van grote waarde voor onze samenleving. Indien een uitje 

functioneert met de inzet van vrijwilligers, is dat niet alleen een verrijking voor de organisatie zelf, 

maar ook voor de bezoekers én de vrijwilligers. De vrijwilligers doen hun uiterste best om het de 

bezoekers naar de zin te maken en daardoor beleven niet alleen de bezoekers maar ook de 

vrijwilligers zelf geluksmomenten.  

 

4. Onderscheidende kenmerken organisatie 

Maatschappelijke relevantie zit in het DNA van de organisatie 

1. Het uitje houdt zich vanuit de kern van haar zijn, bezig met het aanpakken van een 

maatschappelijk vraagstuk. Het vormt een wezenlijk en essentieel onderdeel van haar 

bedrijfsvoering.   

2. Het uitje heeft veel impact- door de wijze waarop ze in speelt op een maatschappelijk 

vraagstuk. Daarmee is het een uitje een voorbeeld voor anderen in de branche.  

3. Het uitje acteert vanuit een afgewogen balans van goed doen voor de maatschappij en zorg 

voor continuïteit (gezonde bedrijfsvoering). 

Stemmen:  
 
Alle ANWB leden mogen stemmen op de ingezonden uitjes. Hieruit volgt een Top 7. Deze wordt 
voorgelegd aan de jury, die de uitjes beoordeelt op basis van bovenstaande criteria en een korte 
presentatie door de indiener van het uitje (elevatorpitch).  
 
De vakjury stelt de winnaar van het ‘Meest maatschappelijke uitje van 2017’ vast. Daarnaast  
stellen zij ook de nummers twee en drie vast.  De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de 
feestelijke prijsuitreiking in het Fox theater, op 7 maart 2017. 
 
De vakjury bestaat uit mensen uit de vrije tijds sector, maatschappelijke branche, ANWB Vrije  
Tijd, Vereniging en ANWB Betrokken. 

https://www.anwb.nl/formulier,/lva_prijsuitreiking_mmu_2017.html

