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Stoppen of doorgaan met de Kenau Hasselaerprijs?

Geachte leden,

1. Voorgeschiedenis en afwegingen

Op initiatief van de gemeenteraad1 heeft het college in februari 2008 besloten een 
emancipatie award in te stellen. Deze award, de Kenau Hasselaerprijs geheten, 
bestaat sinds 2008 en is een emancipatieprijs die jaarlijks uitgereikt wordt, en is 
bedoeld voor een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet 
tegen achterstelling door geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of 
sociale afkomst. De organisatie van de prijs is uitbesteed aan De Pletterij. Een jury 
waarin ook twee raadsleden zitten, beoordeelt de aanvragen. De uitreiking vindt 
jaarlijks met een feestelijke bijeenkomst in de Gravenzaal plaats. Voor de Kenau 
Hasselaerprijs is een jaarlijks budget van € 6.000,00 beschikbaar. Hiervan is in de 
huidige opzet € 5.000,00 bestemd als organisatiekosten en € 1.000,00 als 
prij zengeld (stimuleringspremie).

Bij het collegebesluit van 2008 is geen termijn of limiet aan de emancipatie award 
gesteld. Wel is bij de aanschaf van kunstwerken die jaarlijks aan de winnaar worden 
uitgereikt een afspraak gemaakt voor afname van acht beeldjes, waarvan bij de 
uitreiking in april 2015 het laatste beeldje is uitgereikt. In antwoord op vragen heeft 
het college in 2012 aangegeven dat na de uitreiking van 2015, college en raad zich 
zullen uitspreken over het al dan niet continueren van de Kenau Hasselaerprijs. Op 
7 april jl. is de prijs voor 2015 uitgereikt. Dit betekent dat we nu de afweging 
moeten maken over de voortgang van de Kenau Hasselaerprijs.

1 Motie Emancipatie Award 18 juni 2007

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Gedempte Oude Gracht 2, Haarlem 
www.haarlem.nl



Haarlem
2

Bij deze afweging willen wij een nieuwe ontwikkeling betrekken. Het college is 
benaderd door de organisatie MasterPeace met het verzoek of Haarlem wil 
meewerken aan een nieuw initiatief; de ‘Be a Nelson campagne’ en de uitreiking 
van de Nelson Award. MasterPeace wil met de Nelson Award jonge Nederlanders, 
jonge nieuwe ‘change-makers’ belonen voor sociale ideeën en projecten. De 
initiatieven moeten tot doel hebben de buurt, de Nederlandse samenleving en/of de 
wereld socialer en leefbaarder te maken. De Nelson Award heeft een internationaal 
kader want ook in andere landen worden Nelsons gezocht en beloond. In Nederland 
wordt de Nelson Award door MasterpPeace op de kaart gezet door samenwerking 
met de gemeente Eindhoven, Maand van de Geschiedenis, Week van het Respect, 
Radio Netherlands Worldwide en uitgeverij Lemniscaat. Haarlem heeft het verzoek 
gekregen zich aan te sluiten bij deze prijs.

Ik stel voor om het onderwerp wel of niet continueren van de Kenau Hasselaerprijs 
in uw commissie te bespreken en dan gezamenlijk tot een afweging te komen. Als 
besloten wordt met de Kenau Hasselaerprijs te stoppen of te vervangen moet dit 
vervolgens in een collegebesluit vastgelegd worden. Als de prijs gecontinueerd 
wordt blijft het oude collegebesluit gehandhaafd en maken we dit met een 
collegebrief bekend. Graag bespreek ik met u de volgende opties.

Optie 1 Afschaffen Kenau Hasselaerprijs
Jaarlijks worden op of rond 23 november (de verjaardag van de stad) in een 
gecombineerde bijeenkomst vier prijzen uitgereikt. Het betreft:
• ‘de Vrijwilligersprijs’ (prijs voor een groep vrijwilligers verbonden aan een 

organisatie);
• ‘de Haarlemse Helden’ (prijs voor een of meerdere vrijwilligers tot 27 jaar);
• ‘BUUV van het jaar’ (bij loting wordt uit de BUUV’ en van de maand de 

BUUV van het jaar gekozen)
• en ‘de Participatieprijs’ (een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt 

uitgeschreven door de Participatieraad Haarlem en die gaat naar een groep 
Haarlemmers dat een initiatief heeft opgezet dat bij draagt aan een stad waar nog 
meer aandacht voor elkaar is en waar elke Haarlemmer mee kan doen en 
meetelt).

In 2013 is besloten de krachten en prijzen te bundelen en de uitreiking van deze 
prijzen te koppelen aan de verjaardag van de stad. Hiermee wordt meer media- 
aandacht gegenereerd en de beschikbare tijd van gemeente en partners effectief en 
efficiënt ingezet.

De Participatieprijs én de Kenau Hasselaerprijs richten zich beiden op een tolerante 
en open samenleving. De Kenau Hasselaerprijs richt zich op een persoon of 
organisatie die zich op bijzondere wijze inzet tegen achterstelling en bij de 
Participatieprijs betreft het een groep Haarlemmers met een project of initiatief dat 
bij draagt aan een stad waar iedereen mee kan doen en meetelt. De uitreiking van de 
Kenau Hasselaerprijs is in het voorjaar wegens de viering van Internationale 
Vrouwendag op 8 maart. De overige drie prijzen zijn op een andere doelgroep 
gericht dan de Kenau Hasselaerprijs.
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Gezien de inhoudelijke overeenkomsten tussen de Kenau Hasselaerprijs en de 
Participatieprijs kan de Kenau Hasselaerprijs worden beëindigd en alles rond de 
verjaardag van de stad worden geconcentreerd. Voordeel hiervan is dat er één 
gezamenlijke bijeenkomst wordt georganiseerd rondom hetzelfde thema en dat 
eenmaal per j aar een campagne wordt georganiseerd om kandidaten te werven voor 
de prijzen. In de huidige situatie wordt meerdere malen per jaar uit dezelfde vijver 
van potentiële kandidaten gevist.
Nadeel kan zijn dat de relatie met Internationale Vrouwendag wordt verbroken en 
dat individuele personen niet meer in aanmerking komen voor de prijs.

Optie 2 De huidige opzet van de Kenau Hasselaerprijs continueren 
Haarlem benadrukt met de jaarlijkse uitreiking van de Kenau Hasselaerprijs het 
belang van de inzet tegen achterstelling door geslacht, godsdienst, seksuele 
geaardheid, handicap of sociale afkomst. De prijs staat ook open voor individuen en 
heeft, door de uitreiking ieder voorjaar, een relatie met Internationale Vrouwendag. 
Bij het handhaven van de Kenau Hasselaerprijs blijft de relatie met Internationale 
Vrouwendag in stand en kunnen ook individuen worden genomineerd. Tegen het 
handhaven pleit dat de Kenau Hasselaerprijs veel overeenkomsten met de 
Participatieprijs heeft en hiermee tweemaal per jaar een prijs voor hetzelfde doel 
wordt georganiseerd en uitgereikt.

Optie 3 De Kenau Hasselaerprijs vervangen door de Nelson Award 
Een derde optie is in 2016 de Kenau Hasselaerprijs te beëindigen en hiervoor in de 
plaats aan MasterPeace te vragen in Haarlem de Nelson Award te organiseren. De 
Nelson Award is een nieuw landelijk initiatief gericht op jongeren tot dertig jaar. 
Hierdoor ontstaat echter wel, zowel inhoudelijk als voor het beeld naar buiten, een 
‘overlap’ met de ‘Haarlemse Helden’. Zoals eerder gezegd zijn er ook 
overeenkomsten tussen de Kenau Hasselaerprijs en de Participatieprijs. Het budget 
van de Kenau Hasselaerprijs zou dan voor de Nelson Award worden ingezet. 
Impliciet komt dan ook de Haarlemse Heldenprijs te vervallen.

2. Voorstel

Aangezien de Participatieprijs en de Kenau Hasselaerprijs veel overeenkomsten 
hebben is er geen reden de Kenau Hasselaerprijs als aparte prijs te handhaven. Dit 
geeft onvoldoende meerwaarde. De Nelson Award heeft een bredere insteek in het 
sociaal domein. Dit kan een toevoeging zijn aan de diverse prijzen om onze 
waardering uit te spreken aan betrokken Haarlemmers. Ik wil dit graag met u 
bespreken.

In een later stadium wil ik graag een bredere discussie voeren over de dan nog 
resterende verschillende prijzen die Haarlem heeft op het sociale vlak en het nieuwe 
initiatief van de Nelson Award. Ik stel u voor dit te doen na een eventuele eerste 
pilot met de Nelson Award in 2016. Hierbij wil ik de Vrijwilligerscentrale, de 
Participatieraad en uw commissie betrekken.
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3. Mening Participatieraad

Uit overleg met de Participatieraad blijkt dat zij geen bezwaar ziet in het laten 
vervallen van de Kenau Hasselaerprijs. Zij zien voor een deel dat er sprake is van 
overlap met de uitgangspunten van de Participatieprijs en zien het risico dat er een 
tekort aan potentiële kandidaten ontstaat.
Nota bene: op het moment van consulteren van de Participatieraad was de 
ontwikkeling rondom de Nelson Award nog niet bekend.

Jack Chr. van de Hoek, MBA.


