
de versneller van maatschappelijke en sociaal economische vernieuwing

8 oktober

Den Haag
Caballerofabriek 

 

Registratie 
en inloop    

Je ontvangt een plattegrond, 

een badge en je maakt een  

keuze voor een  

“Workshop Compact”.

Het Paradeplein is 

open.

Vanaf  
12.30 uur

 

 

Paradeplein  
Op het plein vind je de  

“Workshops Open” en  

Hotspots met een variatie  

aan initiatieven en  

projecten.

12.30 
tot 18.00 

uur

Initiatieven makelen op lokaal 
niveau met Greenwish, Enviu, Nudge, 
Wijkalliantie

Sociaal Ondernemerschap met Social 
Powerhouse, VIP-bus, The Good Game, Stichting 
Streetlive TV

Groen en voedsel met Groen dichtbij, 
Urban Greencourt, Buurttuin Roosendaal

Openbare ruimte met Werkplaats 
Spoorzone, Buitenruimte voor contact,  
Next projecten

Integratie/sociale cohesie met You 
Rule, NL in dialoog, Nationaal Integratie diner, 
Stichting Kleurrijke Scholen, Kunst Express, 
Resto van Harte

(Lokaal) Netwerk met Plug, Makkasar 
Community, Maatschappelijke Broedplaats De 
Slinger Jongeren, Stadslab Leiden, Gouda Bruist, 
Makers en doeners, Club van 7

 Vrijwilligers met NOV-VWS, De uitdaging

Zorg en Welzijn met Zorgvoorelkaar.com, 
Levenslust Utrecht, Gezonde wijk in Arnhem, 
Stichting Vier het Leven, Stichting Kleurrijke 
Scholen

Kennis met Verkenning Sociaal Ondernemer-
schap,  DRIFT, IMI, Experimenteren met Publieke 
Waarden, Kennismakelaar, Presentatie Actie-tool,  
Experimenten maatschappelijke meerwaarde, 
Verankering van nieuwe werkwijze in de  
gemeenten, Effectieve interventiemethodes  
op terrein burgerschap, Kansen voor soc.  
Ondernemerschap in onderwijs

Maatschappelijk Vastgoed met 
Broedstraten in Amsterdam, Van buurthuis tot 
wijkonderneming

De Kracht van Sport met Stichting meer 
dan Voetbal, De Sportbank, Olympisch Vuur, 
Scoren met energie

Innovatieve ruil- en geldsystemen 
met Platform Duurzame en Solidaire Economie, 
Stichting Qoin, Zorgruil Brabant, Makkie/
Makassarplein

Energie met Nieuwe energie, Zon op 
Nederland, Dongen Energie

Nieuwe financieringsconstructies 
met Voor je buurt, Symbid en Jocadeau

Initiatieven zichtbaar maken met 
Community lovers guide, Greenwish

Overheid en Samenleving met 
Programmateam BZK, 10 Energieke Rollen, 
Maatschappelijk aanbesteden, Benchmark 
consortium

Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen met Responsible Branding, 
Involved, MVO Nederland,  maatschappelijke 
Beursvloer, Community of Talents

App Store  door Enviu

En ook nog….
•	 	Vliegende	Brigade	-	rijdt	rond	en	organiseert	netwerkpower	rond	jouw	vraag.
•	 Meetingpoint:	plaats	om	af	te	spreken	of	je	kaartjes	achter	te	laten.
•	 Bioscoopje:	bijzondere	projecten	in	beeld.
•	 	Verbinders	en	gidsen:	wie	wil	je	ontmoeten?	Wil	je	een	project	starten? 

 Vraag het hen, ze helpen je verder.
•	 Ideeënwand:	Goed	idee?	Schrijf	het	op!
•	 	Agenda	Kracht	in	Nederland:	Aan	welke	opgaven	gaan	we	samen	verder	werken?
•	 Zeepkist:	Wat	te	melden?	Speak	UP!

Bookstore door diverse deelnemers aan 
het Paradeplein

Zorgvoorelkaar.com
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Workshop compact al-
leen toegang met een 

Workshopkaart, die je bij 
de balie kunt ophalen.

Workshops

Buurt Bestuurt …  
en de overheid dan? 

In Buurt Bestuurt bepaalt de buurt 
de aanpak van buurtproblemen. De 
overheid ondersteunt, faciliteert en 
maakt mogelijk. Dat klinkt mooi. Maar 
hoe	moet	dat?	Hoe	laat	de	overheid	
ruimte	zonder	het	over	te	nemen?	
In deze workshop word je door 
ambtenaren uitgedaagd concrete 
tips te geven over de omgang met 
buurtbewoners en -initiatieven.

Met Fatima Addou, Marlies Pfaff en Lot Mertens
www.rotterdam.nl/buurtbestuurt

Sociaal Ondernemerschap in 
het Onderwijs

De sociale ondernemers van de 
toekomst	zijn	er	al!	Ook	in	het	
onderwijs. Maar in hoeverre wordt 
er in opleidingen aandacht besteed 
aan	sociaal	ondernemerschap?	Dit	
hebben wij uitgezocht en graag delen 
we deze resultaten en onze visie op de 
toekomst met jullie visie en ervaringen. 
Welke kansen zijn er om sociaal 
ondernemerschap in het onderwijs 
(mbo,	hbo	en	wo)	te	versterken?

Met Peter Linde, Maurice Specht, Eric van Berkel en 
Kristel Logghe
sociaalondernemerschaponderwijs.wikispaces.com

Starten met 
Communitybuilding 

Wil je een bruisende community op 
gang brengen waarin voortdurend 
nieuwe	ideeën	en	initiatieven	worden	
geboren en steeds meer mensen 
aanhaken	en	meedoen?	We	gaan	
aan de slag met de bouwstenen van 
Communitybuilding uit de methode 
‘Bruisende stad en buurt’.  Tussendoor 
krijg je een inkijkje in Gouda Bruist 
waar deze aanpak is ontstaan en veel 
succes heeft. Na afloop heb je een 
palet	aan	ideeën	en	werkvormen	
waarmee je zelf aan de slag kunt met 
je eigen community. 

Met Heleen van Praag en Loes Vork
www.ideeenbrouwerij.nl

Voorjebuurt.nl 

Voorjebuurt.nl is hét crowdfunding 
platform voor buurtinitiatieven, voor 
bewoners die zelf initiatieven in hun 
eigen buurt willen starten. Bewoners 
die niet op de overheid wachten, maar 
zelf aan de slag gaan. Denk aan een 
alternatief plan voor kinderopvang of 
het vinden van duurzame oplossingen 
voor energieverbruik. Via Voorjebuurt.
nl kunnen buurtinitiatieven donaties, 
kennis en diensten werven en op 
een	effectieve	en	efficiënte	manier	
ondersteund worden. In de workshop 
laten we zien hoe het platform werkt 
en op welke manier je kan meedoen 
en aanhaken.

Met Josien Pieters en Mieke  van Heesewijk
www.voorjebuurt.nl 

Wat is uw initiatief waard?

Er gebeurt van alles in Nederland. 
Ondernemers, burgers en 
overheden ontwikkelen op nieuwe 
manieren publieke waarde. Maar 
hoe kunnen we die initiatieven 
waarderen?	Zijn	ze	democratischer,	
goedkoper	of	legitiemer?	In	deze	
workshop ontwerpen we samen 
een waarderingskader voor nieuwe 
initiatieven. We vertrekken vanuit de 
initiatieven waar we bij betrokken zijn.

Met Albert Jan Kruiter
www.publiekewaarden.nl

Community Lover’s Guide to 
the Universe

De Community Lover’s Guide to 
the Universe is een boekenserie 
die initiatieven van ondernemende 
burgers en sociaal ondernemers van 
over de hele wereld samenbrengt. 
Zo’n 50 vrijwillige redacteuren zijn op 
dit moment bezig. Benieuwd om welke 
initiatieven het gaat of hoe je een eigen 
editie	kunt	maken?	Kom	langs!

Met Maurice Specht, Jonmar van Vlijmen en Corian 
Hugenholtz
www.communityloversguide.org

Vertrouwen-in-burgers: wat 
kunnen gemeenten ermee?

In mei verscheen bij de WRR 
Vertrouwen in burgers. Een dik rapport 
propvol wijze lessen als denk vanuit 
burgers, bouw aan vertrouwen, 
vergroot alledaagse invloed en geef 
frontlijnwerkers en burgers de ruimte. 
In deze workshop gaan  we op zoek 
naar wat we hier concreet mee kunnen 
in de lokale praktijk.

Met Annemarth Idenburg en Jornt van Zuylen
www.wrr.nl/vertrouweninburgers;  
www.rijksoverheid.nl/helpeenburgerinitiatief

Geld is geen issue

Wil je weten hoe je voor jouw 
community, bedrijf, dorp of wijk een 
innovatief ruil- of geldsysteem kunt 
opzetten?	Of	ben	je	al	bezig	met	zo’n	
systeem en wil je weten hoe je het 
verder	kunt	uitbouwen?	Vier	creatieve	
ruilexperts helpen je daarbij op weg.

Met Feye van Olden, Riet Hammen, Martijn van de 
Linden en Sander de Rijke
www.makkie.cc; www.zorgruilbrabant.nl;  
www.platformdse.org; www.qoin.org

Wikistad: energie voor 
verandering

Wikistad staat voor brede 
toepassing van het Eigen 
Krachtprincipe:	van	overlast	tot	
‘kwetsbare’ burgers. Dat vereist een 
ingrijpende maatschappelijke- en 
systeemverandering, zoals verwoord 
in ons Manifest. Dit vraagt veel 
energie van burgers én overheid. 
Waar	is	die	energie?	Hoe	houd	je	hem	
vast?	Hoe	steek	je	anderen	aan?	Het	
Wikistadprogramma in ontwikkeling...

Met Piet van Diepen en Henk van Waveren
www.stadinbeweging.nl/wikistad

‘Get Involved’

Een sterke sociale identiteit levert 
energieke en loyale medewerkers, 
saamhorigheid binnen het bedrijf en 
een goede relatie met stakeholders. 
Als maatschappelijk betrokken bedrijf 
heb je een dikke streep voor op de 
arbeidsmarkt, bij aanbestedingen 
en vergunningen. Deze workshop 
biedt voorbeelden en inspiratie 
hoe je medewerkers bij MVO-beleid 
kunt betrekken zodat er intern een 
gedragsverandering op gang komt.

Met Petra van Rijn
www.in-volved.nl 

van 
14.45 

tot 15.45 
uur

 

1ste 
Ronde  

Workshops

www.rotterdam.nl/buurtbestuurt
sociaalondernemerschaponderwijs.wikispaces.com
www.ideeenbrouwerij.nl
Voorjebuurt.nl
Voorjebuurt.nl
Voorjebuurt.nl
Voorjebuurt.nl
www.voorjebuurt.nl
www.publiekewaarden.nl
www.communityloversguide.org
www.wrr.nl/vertrouweninburgers
www.rijksoverheid.nl/helpeenburgerinitiatief
www.makkie.cc
www.zorgruilbrabant.nl
www.platformdse.org
www.qoin.org
www.stadinbeweging.nl/wikistad
www.in
-volved.nl
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Beursvloer in actie

De gong gaat, de beurs bruist. 
Bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, lokale partijen vinden 
elkaar. De één biedt wat de ander 
wenst. Vraag en aanbod van 
menskracht, kennis, toegang tot 
netwerken en materialen vinden 
elkaar. De ruim 50 beursvloeren 
per jaar met een maatschappelijke 
waarde van miljoenen euro’s zijn een 
groot succes. Bezoek deze speciale 
Paradebeursvloer:	#durftevragen	en	
#kommeedenken.

Met Mirjam Andries en Joost van Alkemade
www.beursvloer.com

Nieuwe coalities voor 
duurzame energie

Dertig jaar duurzaam. Ambitieus of 
minder ambitieus. Eindige fossiele 
voorraden en klimaatvraagstukken. 
Over energiebesparing, zonnepanelen 
en windmolens. Overheden, 
bedrijven, instellingen, scholen, 
maatschappelijke organisaties en 
individuele initiatiefnemers. Steeds 
meer mensen kiezen voor duurzame 
energie. Hoe smeden we nieuwe 
coalities?	In	buurten	en	wereldwijd.	
Laat je inspireren door een bevlogen 
wereldburger en inspireer hem tot 
nieuwe energie-initiatieven.

Met Maurits Groen
www.wakawakalight.com; www.milieubende.nl; 
www.mgmc.nl

Samen- of tegenwerken: over 
bewoners en hun instituties

Wijkondernemingen veranderen 
de verhouding tussen de overheid, 
woningcorporaties, maatschappelijke 
instellingen	en	bewoners:	wat	betekent	dat	
voor	deze	partijen?	In	deze	serious	game	
sta je even in de schoenen van een andere 
partij. Zo kun je vanuit hun perspectief 
ervaren tegen welke vraagstukken zij in 
hun zoektocht aanlopen. 

Met Vivian Wijsman en Ellen Molenaar
Als voorproefje op de serious game 
wijkondernemingen op de inspiratiebijeenkomst 
op	11	oktober	in	Amersfoort:	wijkonderneming.
eventbrite.nl

Social Powerhouse

Het Social Powerhouse verbindt sociale 
vernieuwers. Door te inspireren, delen 
en samen nog meer sociale power te 
creëren.	In	deze	workshop	gaan	we	
aan de slag in een socialpower sessie. 
Ben je een sociale ondernemer, wil je 
co-creëren	en	zoek	je	inspiratie,	steun	
of meer slagkracht, neem dan deel aan 
deze	workshop!

Met Kristel Logghe, Fiene van Loock, Hans Pijls, 
Reggy Broekhuijze (ov), en Imro Blom (ov)
www.socialpowerhouse.nl

Netwerkeconomie

Weet	je	nog….?	Vroeger	ging	je	
naar de bank om je onderneming te 
financieren en naar fonds of overheid 
om subsidie te vragen voor je 
vrijwilligersproject. Die tijd is voorbij. 
De netwerkeconomie biedt nieuwe 
mogelijkheden. Geld speelt daarin 
niet per se de hoofdrol. Dienstenruil, 
nieuwe samenwerkingsvormen, time-
banking bieden alternatieven. Maar 
ook nieuwe vormen van lenen, zoals 
crowdfunding of kredietunies.

Met Corian Hugenholtz en Josje Damsma
www.greenwish.nl; www.jocadeau.nlVan burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie: hoe 
organiseer je dat? 

In alle gemeenten wordt gewerkt aan bur-
gerparticipatie, maar hoe is dat verankerd 
in	de	ambtelijke	en	politieke	organisatie?	
En gaat dat verder dan het betrekken van 
bewoners bij beleidsvoornemens van de 
gemeente?	Is	er	ook	een	beleid	gericht	op	
overheidsparticipatie	of	zelfsturing?	Is	er	 
een visie op het overdragen of overlaten  
van	publieke	taken	aan	bewoners?	In	deze	
workshop geven gemeenten elkaar advies.

Met Mari-An Gerits, Iris van Veen (ov) en Jornt 
van Zuylen van de leerkring Verankering 
Burgerparticipatie
www.kinggemeenten.nl; www.amersfoort.nl  

Maatschappelijk bekokstoven: 
wat is daarvoor nodig?

Maatschappelijk initiatief nemen is niet 
voor iedereen even vanzelfsprekend. 
Hoe zorg je dat mensen aan het 
maatschappelijk	bekokstoven	gaan?	
Welke	ingrediënten	heb	jij	daarvoor	als	
professional	in	huis?	En	waar	zit	jij	als	
initiatiefnemer	to	be	op	te	wachten?	
Laat je inspireren door chefkoks & 
fijnproevers uit de praktijk en deel met 
ons jouw geheime recept voor een 
tapas aan maatschappelijk initiatief in 
de wijk of gemeente.

Met Stefanie Schuddebeurs ism ASW-project Kwanda, 

buurtcoaches uit Delft en De Slinger Den Haag De kracht van 
nieuwsgierigheid

Elkaars kracht benutten voor een 
bruisende samenleving begint bij 
een open en nieuwsgierige houding. 
Greenwish en het Agentschap laten je 
ervaren wat dat in de praktijk betekent. 
Nieuwsgierigheid is een energieke kans 
om initiatieven verder te helpen. Ervaar 
wat die ‘nieuwe rol van de overheid’ 
voor jou betekent. Een nieuwe blik op 
het begrip nieuwsgierigheid. 

Met Rinske van Noortwijk en Liane Lankreijer 
experimenterenmetburgerinitiatief; 
decreatievesamenlevingendeoverheid

Kracht in Krimpgebieden

In Hoog-Keppel hebben bewoners 
een kleine school behouden 
en is in het schoolgebouw een 
dorpshuis gekomen. In Loppersum 
is het zwembad aan bewoners 
overgedragen. In Reduzum 
hebben dorpsbewoners zelf een 
nieuwbouwwijk ontwikkeld. In deze 
workshop gaan we aan de slag met 
onze	eigen	krimpproblemen:	hoe	
maken	we	van	krimp	een	kracht?	

Met Mark Verhijde, Koos Mirck en Josée Nan
www.hartenhandenaandestad.blogspot.nl

“Hoe meer onverwachte 
dingen er gebeuren, hoe 
vrolijker ik word”

Wat maakt dat JIJ iets voor elkaar 
krijgt?	Drie	veranderaars	zetten	vanuit	
de gemeenten Hellendoorn en Assen 
de toon van eigen veranderkracht. Zij 
nodigen jou uit om zelf op de trom te 
slaan. Kom vooral als je als ambtelijk 
pionier een shot energie en plezier 
kunt	gebruiken!	

Met Jane Knol, Willem Gispen en Dialla Akop

Crowdsourcen:  
van idee naar uitvoering

Samen kunnen we zoveel meer 
maatschappelijke impact genereren, 
zeker als we daar het wereld wijde web 
voor gebruiken. Wij laten je kennis 
maken met hoe Enviu de crowd betrekt 
bij ideeontwikkeling en implementatie 
van projecten tot aan het starten van 
sociaal ondernemingen aan toe.  

Met Gijsbert Koren en Walter aan de Wiel
www.enviu.org

 

2e 
Ronde  

Workshops
van 

16.00 
tot 17.00 

uur

www.beursvloer.com
www.wakawakalight.com
www.milieubende.nl
www.mgmc.nl
wijkonderneming.eventbrite.nl
wijkonderneming.eventbrite.nl
www.socialpowerhouse.nl
www.greenwish.nl
www.jocadeau.nl
www.kinggemeenten.nl
www.amersfoort.nl
www.hartenhandenaandestad.blogspot.nl
www.enviu.org


Nog niet 
aangemeld?

Doe het 
snel!

13.30 uur  Joost Beunderman,	00:/	[Architecture00]	en Jurgen van der Heijden, AT
   Civic Society & de nieuwe topsector

13.45 uur  Carrousel gesprek met initiatiefnemers Kracht in NL
	 	 	 Officiële	introductie	Kracht	in	NL	door	Liesbeth Spies, minister van BZK

14.45 uur Jos Ahlers, auteur Generatie Z, strategisch directeur N=5
	 	 	 Generatie	Z:		de	eerste	digital	natives	

15.10 uur  Damaris Mathijsen,  initiatiefnemer Economy Transformers
   Zes dimensies voor transitie.

15.30 uur   Yvo van Rijen, Oprichter MarQt en  De Krat 
   De lessen van een pionier.

15.50 uur Marja den Boer, trainer/coach bij Ardis
   Durven doen wat je raakt.

16.10 uur Sjaak Smits en Paul Terpstra,		dorpsbewoners	Ottersum,		Van	molesteren	naar	creëren

16.30 uur  Olga Louise Plokhooij, Directeur van Stichting Nederland in Dialoog. De Dialoog zachte kracht in 
vitale maatschappelijke partnerschappen,  Casus WORLD=U, local action on global issues 

16.50 uur  Jan van Betten, oprichter en directeur Nudge duurzaam consumentenplatform 
   Geloof in een druppel op de gloeiende plaat

17.10 uur Paul van Ass, bondscoach hockeymannen
   Het lef van tegendraads handelen

www.krachtinnl.thelabsonline.nl

PowerTalks
in de Laurenszaal

Gespreksleiding:  
Jacobine Geel 13.30 

tot 17.30 
uur

www.krachtinnl.nl
Vragen?
Mail naar info@krachtinnl.nl of bel naar 070-3153017

www.krachtinnl.thelabsonline.nl
www.krachtinnl.nl
mailto:info@krachtinnl.nl

