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Welkom! 
Het project Vitale Lokale Samenlevingen is op zoek gegaan naar het DNA van maatschappelijke 
initiatiefnemers: mensen die sociale problemen oplossen buiten de gebaande paden. Deze 
sociale uitvinders weten effectief de krachten in de wijk aan te boren en we kunnen leren van 
hun houding, kennis en ervaring. In 2015 en 2016 hebben tien inspirerende werksessies met 
maatschappelijke initiatiefnemers plaatsgevonden. Deze werksessies hebben laten zien wat 
voor kwaliteiten deze initiatiefnemers hebben en wat zij bereiken in het sociale domein. Deze 
initiatiefnemers gaan ondanks de moeilijkheden en drempels die er zijn toch hun eigen weg en 
werken aan de humanisering en vitalisering van de lokale samenleving. 

De Lokale Participatiesamenleving: van Kramp naar Kracht biedt een platform en ontmoetingsplaats 
voor iedereen die zich wil laten inspireren door de werkwijze van deze sociale pioniers!

Het project Vitale Lokale Samenlevingen is een initiatief van Stichting Socires (www.socires.nl) 
dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Beroepseer (www.beroepseer.nl) en de 
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-
researchgroepen/tspb/) en mede mogelijk is gemaakt door Kansfonds (www.kansfonds.nl).



Dagprogramma

De dagvoorzitters zijn Maurits Hoenders (Programmamaker en begeleider Stichting Beroepseer) en
 Thijs Jansen (Directeur Stichting Beroepseer en senior onderzoeker bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur)

10:00 - 10:30 Inloop (Restaurant, koffie & thee)

10:30 - 12:00 Opening (Podiumzaal) 
Burgemeester Rob van Gijzel spreekt
Presentatie bundel Moraliteit in actie 
Talkshow met maatschappelijke initiatiefnemers

12:00 - 13:00 Lunch (Restaurant)

13:00 - 14:00 Masterclasses Ronde I
Door en met maatschappelijke initiatiefnemers (diverse ruimtes)

14:00 - 15:00 Masterclasses Ronde II 
Door en met maatschappelijke initiatiefnemers (diverse ruimtes)

15:00 - 15:30 Pauze (Restaurant, koffie & thee)

15:30 - 16:30 De Verklaring - Van Kramp Naar Kracht (Podiumzaal)

16:30 - 17:30 Afsluitende borrel (Restaurant, drankje & hapje) 

Masterclasses
Bij binnenkomst kunt u zich inschrijven voor de masterclasses. Deze zullen in twee rondes plaatsvinden, per ronde 
kunt u deelnemen aan één masterclass. Elke masterclass heeft ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Elke 
masterclass is aangeduid met een kleur en met de naam van de ruimte waar de masterclass gegeven wordt. Op de 
volgende pagina’s vindt u korte beschrijvingen van de masterclasses.



Werken vanuit de visie van Eigen Kracht 
De Eigen Kracht Centrale - Rob van Pagée en Hedda van 
Lieshout
In plaats van het bedenken van oplossingen voor 
burgers, zorgt de Eigen Kracht Centrale ervoor dat 
burgers zelf aan zet zijn. Vanuit dit besef is in 2002 
de internationaal werkende Eigen Kracht Centrale 
opgericht die mensen ondersteunt bij het behouden 
van regie over hun leven in lastige situaties. Deze 
benadering vraagt nogal wat van het stelsel en van de 

burger. Zijn wij daarop wel ingericht? 
Ruimte: Podiumzaal

Moeders van Rotterdam
Bureau Frontlijn – Barend Rombout en Danielle de Roo
Het programma Moeders van Rotterdam richt zich 
op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot 
doel de kansen op een gezonde zwangerschap en 
veilige kraamperiode met een goede start voor het 
kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een 
combinatie van medische en niet- medische risico’s 
die elkaars werking versterken en effectieve zorg en 
zelfregie belemmeren. Doel van het programma is een 
effectieve bewezen interventie te ontwikkelen die er 
in slaagt deze vrouwen daadwerkelijk te helpen en 
ingebed kan worden in de werkwijze van stedelijke 

zorginstellingen en de wijkteams.
Ruimte: Auditorium 

Verhalen in ontwikkeling – over het vertellen 
én ontwikkelen van transformatieve verhalen
Toff  - Luc Verberne en Wouter Slob
Hoe vertel je het verhaal van jouw initiatief of 
organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je steeds nieuwe 

hoofdstukken aan dat verhaal toevoegt? Onze 
masterclass over transformative storytelling brengt 
theorie en praktijk samen rondom een benadering 
gericht op zowel verhalen vertellen als verhalen 
doorontwikkelen. Daarbij bieden we praktische 
handvaten waar jij jouw volgende stap mee kunt 

zetten!
Ruimte: Zaal 3

Een menswaardig alternatief voor de vluchtelin-
genopvang in en met de buurt 
Gastvrij Oost  - Loes Leatemia en Ramon Schleijpen 
“Vluchteling wordt nieuwe onderklasse”, zo kopte Het 
Parool op dinsdag 10 mei. Gastvrij Oost (Amsterdam) 
wil dit voorkomen en werkt samen met betrokken 
bewoners, ondernemers en (ex) vluchtelingen en 
zet een vernieuwend aanbod neer in huisvesting, 
inburgering en integratie van vluchtelingen. Maak 
kennis met en leer van de methode Oost in de opvang 

en inburgering van vluchtelingen.
Ruimte: Zaal 4

Een buitenkans: kruip vandaag in de huid van 
de politie
Politie -  Erna Eenink en andere politieprofessionals 
De burger krijgt een politiejasje aangetrokken 
tijdens deze masterclass en wordt betrokken bij 
verschillende dilemma’s die in wijken kunnen 
spelen. Hoe kan de burger meer betrokken worden 
bij veiligheidsvraagstukken in de wijk? Hoe creëer je 
een gevoel van gedeelde  verantwoordelijkheid voor 

elkaar en voor de veiligheid op straat? 
Ruimte: Vrije ruimte voor de podiumzaal

Ronde I 13:00 - 14:00



Netwerk DAK: “Het bereiken van de onbereikbaren”
Netwerk DAK - Jan van Opstal 
Met meer dan 100 centra in Nederland, door ruim 
7500 vrijwilligers die per jaar meer dan 2 miljoen 
mensuren vrijwillig inzetten worden mensen bereikt 
die voor de professionele hulpverlening onbereikbaar 
zijn geworden; worden mensen bereikt die bij de 
overheid niet in beeld zijn; worden mensen bereikt 
waarbij het niet lukt om ze in hun eigen kracht te 
zetten. Hoe lukt dat Netwerk DAK om die mensen van 
de rand toch binnen te halen (jaarlijks meer dan een 
miljoen drempeloverschrijdingen), ze een stem en 
een luisterend oor te geven en te voorkomen dat ze 

definitief over de rand vallen?
Ruimte: Broet 

Financiering van maatschappelijke initiatieven: 
geen eitje!
High Impact Philantrophy / Fonds Nederland - Erik Bout 
Financiering van initiatieven die maatschappelijke 
meerwaarde nastreven is vaak problematisch. Hoe 
werkt het financieringsveld eigenlijk? Welke partijen 
zijn er actief? Waar letten ze op? En wat zijn de meest 

essentiële do’s en don’ts voor een dekkingsplan.
Ruimte: Denkkamer

Het beroep dat Nederland gaat redden: de tuin-
man (m/v)
Stadsgeneeskunde (Creatief beheer) - Rini Biemans 
De aanpak van Creatief Beheer (sinds 2002) zorgt 
ervoor dat de menselijke maat terugkeert aan de basis 
van onze samenleving. Dit gebeurt door een nieuwe 
beroepsgroep in ons publieke domein: de Tuinman 
(m/v). Tuinmannen zorgen ervoor dat de wijk groener 
en kindvriendelijker wordt en doen dit samen met 
de direct belanghebbenden; kinderen, hun ouders en 
de overige bewoners op een manier dat iedereen er 
beter van wordt. Rini Biemans laat de deelnemers op 
een andere manier naar de wereld kijken, waardoor 
de logica en het effect van de aanpak duidelijk wordt; 

preventieve geneeskunde pur sang!
Ruimte: Baltan, workshop 1

Hand in hand voor de jeugd op Feijenoord
Pedagogisch Collectief Feyenoord (PCF) - Ype Akkerman 
Het PCF wil bevorderen dat mensen die zich inzetten 
voor kinderen en jongeren meer waardering krijgen 
voor die inzet, meer gezamenlijk optrekken en als 
collectief een sterk pedagogisch vakmanschap aan de 
dag leggen. Ype Akkerman laat zien wat er speelt in 
de krachtwijk Feijenoord en hoe belangrijk het is om 
pedagogisch vakmanschap te bundelen. “It takes a 

village to raise a child.”
Ruimte: Baltan, workshop 2



Met elkaar meer te makken
Goede Gieren Coöperatie - Pieter Hilhorst
Kansfonds - Henriëtte Hulsebosch 
Hoe kun je mensen met schulden effectiever en 
efficiënter helpen dan nu het geval is? Hoe kun je 
kleinschalig nieuwe oplossingen voor mensen met 
schulden ontwikkelen? Deze masterclass gaat in 
op drie omslagen die nodig zijn: van nazorg naar 
voorzorg, van individuele aanpak naar collectieve 

actie en van charitas naar emancipatie. 
Ruimte: Podiumzaal

De relatie tussen cliënt en zorgverlener centraal 
Buurtzorg Nederland - Ineke Hendriksen 
Deze masterclass laat zien hoe professionele 
zelfsturende teams in wijken samen met cliënten, hun 
sociale omgeving, huisartsen en andere professionals 
werken aan het bevorderen van de zelfstandigheid 
van de cliënt. Daarbij staat de relatie tussen de cliënt 

en de zorgprofessional weer centraal. 
Ruimte: Auditorium

Leerlingen moeten trots zijn op hun vmbo-diplo-
ma!
Wim van de Merwe - Docent metaaltechniek op een vmbo-
school
Kinderen, ouders, politiek, media en bedrijfsleven 
worden actief betrokken bij het technische onderwijs 
door deze bevlogen docent. Wim is een typische 
initiatiefnemer en pleitbezorger voor technisch 
onderwijs die veel aandacht weet te genereren en 
doelen bereikt. Zo krijgt hij aandacht van de politiek 
(bezoek van o.a. Balkenende, Cohen en Plasterk) 
voor het belang en de pracht van de technische 

vakopleiding voor jongeren en weet hij kinderen 
dusdanig te enthousiasmeren dat zij tot in late uurtjes 
oefenen om Nederlands kampioen lassen te worden. 
Daarnaast betrekt hij het lokale bedrijfsleven actief bij 
het onderwijs. Hoe weet één man zoveel in beweging 

te brengen? 
Ruimte: Zaal 3

Opstart en ontwikkeling van een initiatief
Resto VanHarte - Fred Beekers en Rob Kars 
Aan de hand van hun eigen initiatief Resto VanHarte 
vertellen Rob Kars en Fred Beekers hoe je een 
maatschappelijk initiatief eigenlijk opstart en hoe je 
het initiatief vervolgens goed kunt doorontwikkelen. 
Waarom en met welke idealen is Resto VanHarte 
opgericht? Hoe kun je groeien en actief worden op 

meerdere locaties? 
Ruimte: Zaal 4

Sociaal ondernemen is het nieuwe participeren
Firma Hoe Dan Wel - Johannes van den Akker en Anneleen 
van der Kolk
Deze masterclass leert je op een ondernemende 
manier kijken naar jouw organisatie en 
maatschappelijke context. Ondernemen is dé manier 
van verduurzamen en het toekomstbestendig maken 
van maatschappelijke organisaties. Aan de hand van 
voorbeelden uit SocialStart laten we je zien wat er 
mogelijk is en hoe. Na deze masterclass kijk je op een 
andere manier naar jouw omgeving, je ziet kansen 

(i.p.v. problemen).
Ruimte: Vrije ruimte voor de podiumzaal

Ronde II 14:00 - 15:00



Het Blokkenspel 
Moving Arts Project - Janine Toussaint 
Hoe verhouden wij ons tot elkaar en tot de vitale 
lokale samenleving? Het blokkenspel is een speelse 
manier om met een groep mensen gezamenlijk 
waarden te bepalen. Wederzijdse argumenten en 
verschillende perspectieven worden inzichtelijk 
gemaakt. Het spel wordt gespeeld aan de hand van 
blokken waarop een waarde staat. Door middel van 
argumentatie en onderhandeling wordt uiteindelijk 
tot een set van zes waarden gekomen. Het idee achter 
het spel is dat deelnemers inzicht krijgen in wat 
waarden precies doen en welke invloed zij op anderen 

hebben. 
Ruimte: Broet 

Find the Trigger
Politie - Dré van Roomen  en Chris van Veen 
Hoe kun je wijkbewoners in hun eigen kracht zetten 
en houden? Hoe zorg je dat burgers actief 
participeren bij het realiseren van 
veiligheid(sbeleving) en sociale samenhang? Op basis 
van storytelling wordt er op een interactieve wijze 
onderzocht hoe je kunt samenwerken in de wijk. 
Door praktijkvoorbeelden laten Dré en Chris zien dat 
het belangrijk is om te motiveren, enthousiasmeren, 
coachen en faciliteren. Van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie. 
Ruimte: Denkkamer

Trainerskracht: “Krijgt sport er beweging in?”
Hogeschool Utrecht, V.V. De Meern - Eelco Koot 
Bij het project Trainerskracht worden risicojongeren 
opgeleid tot voetbaltrainer met als doel om te 
ontwikkelen op andere leefgebieden. Dit project laat 
veel dilemma’s van de participatiesamenleving zien. 
Hoe motiveer je kwetsbare doelgroepen? Wat voor rol 
kan een vrijwilligersorganisatie spelen? Hoe kunnen 

organisaties goed met elkaar samenwerken? 
Ruimte: Baltan, workshop 1

Net (anders) werken werkt
BuzzyChain - Jacques Giesbertz 
Een theater is meer dan een theater. Hoe kun je een 
theater gaan gebruiken als werkplek, als community, 
als leeromgeving als een gilde in de moderne tijd? 
Wat werkt en wie voor wat? Wat is het verdienmodel? 
Hoe creëer je meer waarde uit het sociaal kapitaal 
en cultureel vastgoed? Drie concepten binnen het 
Parktheater Eindhoven en Pand P worden onder een 

vergrootglas gehouden tijdens deze masterclass. 
Ruimte: Baltan, workshop 2



Met medewerking van:
VNG, Buurtzorg, Politie, Eigen Kracht Centrale, Netwerk DAK, PCF, Bureau Frontline, Resto VanHarte, Toff, 
Gastvrij Oost, MAP, VV de Meern betrokken, Goede Gieren, Fonds Nederland, Stadsgeneeskunde, 
Firma Hoe dan Wel, Buzzychain


