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Burgerkracht neemt toe nu de voorzieningen van de verzorgingsstaat onder druk staan.
Zorgcoöperaties, stadsdorpen, wijkondernemingen komen steeds meer op. Dat schept nieuwe

kansen in wonen, zorg en welzijn. Maar het gaat niet vanzelf. Nu burgers zelf het heft in
handen nemen, botst dat soms met de institutionele logica van overheden en maatschappelijke

organisaties. Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken en
elkaars kracht benutten? Het Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie op dit gebied.

 

Laat u inspireren door vele voorbeelden van Lokale Kracht en 
schrijf  u in voor de studiereis naar de bakermat van de Big Society!

Ontmoet lokale helden: in gesprek met vrijwilligers, initiatiefnemers en bestuurders 
 

Wat motiveert de Engelse burger eigenlijk tot zelfbeheer in nieuwe communities? 

Burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn: nieuw elan of excuus voor bezuinigingen? 

Wat betekent het nieuwe beleid voor bestaande initiatieven? Wordt het nu makkelijker of niet? 
 

Succes en faalfactoren: over communicatie, kleinschaligheid, lokale verankering, 
ontschotting, zelfbeschikking, regie en andere werkzame organisatieprincipes 

Het rendement tussen leefbaarheid en substitutie: harde en zachte opbrengsten in beeld



Lokale Kracht in Engeland 
 

In het kader van de Big Society komt burgersturing in het Verenigd Koninkrijk sterk op. Zo 
zijn er de Development Trusts. Deze ondernemingen voor, door en met burgers, zijn ge-

richt op maatschappelijke zorg en leefbaarheid in een bepaald gebied. Bewoners vormen de 
meerderheid in het bestuur.Ook de wetenschappelijke evaluatie van civil engagement staat 
op hoog peil. Een nieuw fenomeen zijn community budgets. Vice premier Nick Clegg: “We 
moeten condities creëren waardoor communities kunnen investeren in hun eigen succes.” 

 

Programma Studiereis 2014 
Dinsdag 16 september 

‘s Middags vertrek vanaf Schiphol of Eindhoven, transfer naar hotel in Londen.
 

Woensdag 17 tot en met vrijdag 19 september 
We bezoeken hoogtepunten van onze vorige reis zoals bijvoorbeeld: 

Bezoek aan Community Enterprise, Phoenix High School en White City Food Coop, die als een van 
de eerste organisaties een ‘neighbourhood community budget’ krijgt. We spreken met professionals en 

vrijwilligers, bezoeken de tuin en markt die door vrijwilligers wordt gerund. 

Bezoek aan Lambeth, een bruisende voorstad van Londen waar twee bijzondere initiatieven zijn: Brixton 
Green (burgerinitiatief tot herontwikkeling van Summerlayton Road in het hart van de wijk) en Brixton 

Pound (community currency project waarin wijkbewoners en middenstanders diensten met elkaar uitwis-
selen en zo lokale economie steunen) zijn voorbeelden van hoe deze gemeente de eerste coöperatieve 

gemeente van Londen wil worden.

Bezoek aan Coin Street, een van de oudste en meest succesvolle projecten op het terrein van buurt-
regeneratie door burgerkracht. Als protestbeweging in 1984 begonnen en nu een lichtend voorbeeld 

van een levendige mixed use buurt in het hart van Londen. De Coin Street Community Builders hebben 
monumentale panden van de sloop gered en omgetoverd tot appartementen, winkels, ateliers, zalen, 

restaurants en een park. Een tour door dit gebied met uitleg over bereikte resultaten.

Daarnaast bezoeken we ook aansprekende nieuwe burgerinitiatieven en nieuwe social enterprises op 
het terrein van zorg in de wijk, innovatieve huisvesting en duurzame of gezonde leefstijlen.

Vrijdag 19 september
’s Middags retour naar het vliegveld, zodat we rond 18:00 uur weer terug in Nederland zijn.

 Voor wie  Deelnemers aan de studiereis zijn werkzaam in zorg en welzijn, bij woningcorporaties, 
  overheid, fondsen, verzekeraars, consultancy en onderzoek  
 Groepsgrootte  Circa 15 tot maximaal 25 personen 
 Kosten  € 1.950,- excl. 21% btw bij inschrijving vóór 15 mei 2014 
  (inclusief vluchten, hotelverblijf, transport in de UK, maaltijden en begeleiding)
 Reisleiding Danielle Harkes of Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
  en Eric Schlangen van HabiPro  
 Meer informatie  www.kcwz.nl/studiereis (o.a. voor aanmeldingen en het meest actuele programma)


