CONCEPTVERSIE 30 MAART 2019
Nationaal Convenant Gemeenschapskracht
De sociale infrastructuur in een dorp, wijk of buurt (hierna ‘gemeenschap’) is minstens
zo belangrijk als de fysieke en digitale infrastructuur. Het belang van betekenisvolle
sociale contacten tussen bewoners van alle generaties kan nauwelijks worden
overschat.
2. Voor het oplossen van de huidige maatschappelijke uitdagingen (zorg, energie, wonen
en andere) zijn lokale bewoners van vitaal belang - zij kennen immers hun omgeving
en diens bewoners het best en zijn daardoor in staat om te beoordelen wat in hun
gemeenschap nodig en bereikbaar is. Bovendien richten zij zich op gelijke kansen voor
iedereen binnen de gemeenschap.
3. Bij het organiseren van hulp, ondersteuning, zorg en wonen in een gemeenschap zijn
de eigen kracht en talenten van bewoners essentieel. De kernvraag is steeds: wat wil
de gemeenschap zèlf en wat zeggen bewoners voor het realiseren van een oplossing
nodig te hebben?
4. Voor het bieden van oplossingen voor de lokale gemeenschap krijgen bewoners (lees
ook: mantelzorgers en ervaringsdeskundigen) niet voldoende waardering. Zij hebben
ook verantwoordelijkheid, zeggenschap en voldoende middelen nodig.
5. Bewoners dienen laagdrempelig (online en fysiek) toegang te hebben tot alle op hun
gemeenschap betrekking hebbende informatie. Zij kunnen dit overigens prima zelf
organiseren.
6. Wijk- en dorpscoöperaties fungeren als eerste aanspreekpunt binnen de gemeenschap
voor gemeenten, (sociaal) ondernemers, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties,
eHealth-aanbieders en woningbouwverenigingen.
7. Bij elke euro die in een gemeenschap wordt geïnvesteerd dient de vraag voorop te
staan: kunnen de bewoners uit die gemeenschap zèlf de – duurzame – regie en
implementatie van die investering voor hun rekening nemen?
8. Maatschappelijk aanbesteden dient de norm te worden bij subsidies en
aanbestedingen door de overheid. De gemeenteraad stelt een inkoopkader vast en
bewoners worden actief betrokken bij het bepalen van inkoopproces en -criteria.
9. Kennis- en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd om te investeren in het
‘levenslang leren’ van bewoners en hun gemeenschappen en 10 procent van de
accreditatiepunten die professionals moeten verwerven, halen zij bij (online)
opleidingsaanbod dat door bewoners en ervaringsdeskundigen wordt georganiseerd.
10. Nederland krijgt een Wet Gemeenschapskracht, zoals the Community Empowerment
Act die in 2015 in Schotland is vastgesteld.
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