WERKCONFERENTIE: SAMEN, LEEFBAAR & GEZOND!
EEN ZORGAGENDA VOOR 2014 EN VERDER
Workshop:
Sprekers:

Een eindje meelopen
Bart Eigeman

Samenvatting inleiding
Burgerkracht start niet bij de overheid en ook niet bij professionals. Het start bij -potentieel- initiatief van
burgers. Wat zijn succesfactoren om de kracht van burgerinitiatief tot resultaat te laten komen? Durven wij als
professionals te zien waar wij in de weg staan? Hoe kunnen we dat ombuigen van 'in de weg staan' naar 'een
eindje meelopen'?
Kernboodschap inleiding
Inbreng vanuit Bart Eigeman is dat professionals, zowel van instellingen als van overheid, burgerparticipatie in
de weg staan. Hij maakt een vergelijking: instellingen en zeker de overheid, is een soort bio-industrie: 1 product
dat zo snel en zoveel mogelijk geproduceerd wordt, werkend met het hoofd bedachte planningen.
Burgerinitiatieven zijn te zien als scharrelkippen, zij nemen de ruimte om voedsel te zoeken, zoeken hun eigen
weg en het vlees is gezonder en lekkerder… Instellingen en overheid doen – vanuit interne uniformiteit – geen
recht aan de variëteit die `buiten’ bestaat. Het is niet de bedoeling professionals weg te denken, het gaat wel
om stappen op zij zetten en hooguit een eindje mee te lopen met burgers om tot steun te zijn. Dat vraagt een
andere positionering van deskundigheid. De participatiesamenleving is niet iets om naar toe te werken, meer
iets om vanuit te gaan in aansluiting op wat er aan initiatief is.
Knopen/dilemma’s & uitdagingen
Positief is:
 Er zijn veel gemotiveerden die de handen uit de mouwen steken. Vaak wel dezelfde mensen die je overal
tegenkomt.
De knoop is:
Hoe de wereld van burgerparticipatie – die er is – verknopen met de formele (zorg) systemen?
Zo zijn er al wel 120 energie coöperaties door mensen die niet meer centraal in hun energie willen worden
voorzien!
Hoe kunnen we bevorderen dat burgerparticipatie de wal is die het systeemschip keert?
De knoop is van de andere kant te leren kijken in welzijn-zorg-onderwijs-overheid.
In de workshop is getracht de verbinding te leggen tussen de knoop en het positieve. Lijnen die dan aan de
orde komen zijn:
Van verplichten naar verlichten, dat woord krijgt een dubbele betekenis:
Ontzorgen, obstakels wegnemen en ook: sommige mensen hebben steun nodig, zij kunnen
hun vraag/initiatief niet articuleren en/of blijven aangewezen op vormen van steun.
Zet de positieve initiatieven in de spotlight, geef deze aandacht zodat ze andere mensen in
beweging zetten.
Van consumptie naar participatie-productie
Van instelling naar instelling
Ont – moeten, een bedding organiseren waarin bewoners elkaar leren kennen, kan zijn rond wat er speelt in
een buurt. Het elkaar kennen levert op dat je je meer thuis voelt en biedt ook de kans op actieve
betrokkenheid. Ont – moeten: betekent ook dat niet met regels wordt `geregeld’ dat mensen participeren
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Er zijn meerdere Paadjes, die ook niet volgens de gebaande wegen lopen  equifinaliteit.
Concrete stappen
De werkgroepleden gaan aan de slag om de wereld van burgerparticipatie te verknopen met de formele (zorg)
systemen. Zo zijn er bijv. al wel 120 energie coöerpaties door mensen die niet meer centraal in hun energie
willen worden voorzien. Hoe kunnen we bevorderen dat burgerparticipatie de wal is die het systeemschip
keert? De knoop is van de andere kant te leren kijken in welzijn, zorg, onderwijs en overheid.
De werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
R. Verstegen, Pantein / Rixt Runia, Zorgbelang-Brabant / Erik Valstar, Pantein /Ton Baaijens, Dichterbij / Wendy
Huijbers, Radius / Sjoerd Adema, Stichting Thuis / Gerard Adams, gemeente Grave / Bart Eigeman, b30 / Jeroen
Rovers, Radius (verantwoordelijkheid voor het initiatief).

De werkconferentie Samen, Leefbaar en Gezond is mede mogelijk gemaakt door:
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