
Dialoogtafels 
 

1. Kennisdeling Gemeenschapskracht met Jitske Tiemersma en Harry Troelstra 
Door velen wordt gezocht naar een soort referentiekader. Zodat Gemeenschapskracht kan 
worden getoetst, toegepast en verrijkt op basis van wat ze al doen. Mogelijk kan een Academie 
voor Gemeenschapskracht het antwoord zijn! Maar wat is dat dan? En vooral hoe kan zoiets 
handen en voeten krijgen? Meedoen? Waar wil je aan bijdragen? 

 
2. WerkdoordeWijk met Nathan Rozema 
Vanuit de Wijkcoöperatie Kanaleneiland en het Krachtstation daar wordt het werkstation op-
gezet: een ‘wijkuitzendbureau’ dat MKB-ers met vacatures matcht aan werkzoekenden in de wijk. 
Op een wijze die weinig risico voor MKB-ers met zich meebrengt en optimaal aansluit bij de 
talenten van werkzoekenden. Met als ultieme doel: zoveel mogelijk werk door de wijk. 

 
3. Doordecentraliseren met Anja van der Aa 
Gemeenten worstelen met het doordecentraliseren van verantwoordelijkheden, omdat een kader 
ontbreekt. Mogelijke oplossingen: modelverordening gemeenten voor uitwerking artikel 150 
Gemeentewet, wijkcontract, motie die procesverantwoordelijkheid regelt of Wet Gemeenschaps-
kracht, zoals de Community Empowerment Act die in 2015 in Schotland is vastgesteld. 

 
4. Sociale wijkinfrastructuur met Maria Roodenburg 
Gemeenschapskracht ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten. Een goede sociale 
wijkinfrastructuur is essentieel, zowel fysiek als digitaal. Hoe realiseren we een sociale 
wijkinfrastructuur die uitnodigt tot ontmoeten en nieuwe activiteiten en initiatieven? Hoe kan de 
structuur eruit zien? Wat is er nodig om deze te realiseren? Wat zijn belemmeringen? 

 
5. Verantwoording met Sabina van der Veen 
Sommige initiatieven moeten alle bonnetjes inleveren, anderen verantwoorden zich via een 
financieel jaarverslag of accountantsverklaring. Het verantwoorden van een bewonersinitiatief is 
zelden eenduidig. En het moet vaak allemaal ook nog in de vrije tijd. Wat kunnen bijvoorbeeld 
een Provinciaal Outcomes Fund en een Shared Service Center betekenen? 

 
6. Buurt- en wijkfinanciering met Roland Goetgeluk 
De financiering van een bewonersinitiatief of coöperatie sluit zelden aan bij de financiële kaders 
van een overheid of zorgverzekeraar. Is het mogelijk om bepaalde geldstromen te gaan 
bundelen? Voor kleine initiatieven het buurtbudget, voor integrale diensten en/of een sociale 
wijkinfrastructuur een integraal wijkbudget? 
 

7. Wooninitiatieven en coöperatief ontwikkeld vastgoed met Tim Jongman 
Bij gezondheid en zorg dichtbij horen ook andere (kleinschaligere) coöperatief ontwikkelde 
woonvormen. Het barst van de ideeën voor nieuwe woonvormen vanuit bewoners, maar 
realisatie is lastig. Hoe belangrijk zijn wederzijds begrip en gelijkwaardigheid? Wat zijn concrete 
oplossingen voor ervaren problemen rond bijvoorbeeld locaties en financiering? 
 

8. Dorps- en wijkondersteuner met Jan Smelik 
De dorps- en wijkondersteuner is van de gemeenschap zelf, koppelt (individuele) vragen en 
behoeften van bewoners en verbindt initiatieven. De dorps- en wijkondersteuner is ook het 
directe aanspreekpunt voor professionals en wijkpartners. Hoe verhoudt die rol zich met de vele 
anderen coördinatoren in welzijn en zorg, zoals de onafhankelijke cliëntondersteuner? 

 
9. Nieuwe Trias: overheid, markt, gemeenschap met Jurgen van der Heijden 
Uniek sociaal ondernemerschap van het Koffiehuis Amsterdam brengt de gemeenschap van 
daklozen, bewoners en ondernemers langs de Haarlemmerstraat in Amsterdam dichter bij elkaar. 
Deze dialoogtafel onderzoekt dit ondernemerschap dat drijft op alle middelen uit de omgeving, de 
gemeenschap. Dit daagt overheid en markt uit tot nieuwe, betere verhoudingen. 

 

https://maxius.nl/gemeentewet/artikel150
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel150
https://www.dialooggemeenschapskracht.nl/documents/MOTIEprocesverantwoordelijkheid.pdf
http://www.legislation.gov.uk/asp/2015/6/contents/enacted

