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Gemeenschapsmunt voor participatie en lokale economie 

20 September 2016, tijdens European Social Innovation Week 

Koepelhal, Tilburg, naast centraal station 

Op vele plaatsen in Europa en de VS zijn inmiddels duizenden gemeenschapsmunten actief. 

Sommigen werken met geld of punten, andere werken met tijd of wederdiensten. Bij een aantal 

gemeenschapsmunten zijn lokale overheden en instellingen betrokken. Deze gemeenschapsmunten 

staan centraal tijdens het congres.  

Tijdens het congres zullen implementatie-experts, lokale politici, innovatieve leiders en betrokken 

wetenschappers uit binnen- en buitenland de diverse gemeenschapsmunten toelichten: waarom is er 

gekozen voor dit instrument, wat is het eigenlijk, welke keuzes zijn er gemaakt, hoe werkt het in de 

praktijk, welke valkuilen zijn er en wat wordt ermee bereikt? Inschrijving via Eventbrite klik hier 

Gemeenschapsmunten 

In stevig tempo zijn beleidsdomeinen rond wonen, zorg, welzijn en werken grote portefeuilles 

geworden voor lokale overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Allen worstelen 

met de vraag hoe diensten beschikbaar kunnen blijven nu verantwoordelijkheden toenemen en 

budgetten krimpen. Verder zijn er grote uitdagingen om de middenstand, werkgelegenheid en 

leefbaarheid overeind te houden. De opdracht is om meer te bereiken met minder middelen. Het 

lukt niet meer goed om succesvol op eigen kracht doelstellingen te realiseren. Partijen zijn op elkaar 

aangewezen. De uitdaging is bewoners en bedrijfsleven meetbaar meer betrokken te krijgen bij hun 

omgeving.  

Gemeenschapsmunten zijn een instrument om snel en goedkoop effecten teweeg te brengen. 

Gemeenschapsmunten maken het voor gebruikers mogelijk wordt elkaar te waarderen voor 

onderlinge ondersteuning, participatie in de gemeenschap, aankopen bij winkels en het veranderen 

van gedrag. Gemeenschapsmunten helpen zo publieke kosten te besparen en budgetten beter in te 

zetten. 

https://www.eventbrite.nl/e/doing-it-together-community-currencies-for-civil-society-participation-tickets-25841192703
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www.samendoen.nl in Tholen en Bergen op Zoom 

In Tholen en Bergen op Zoom draait momenteel 

een sterk initiatief waar een digitale 

gemeenschapsmunt wordt ingezet om 

burgerparticipatie te bevorderen en een sterke 

lokale economie te bevorderen. Burgers en 

maatschappelijke organisaties gebruiken de munt 

om positief gedrag te waarderen. Lokale 

winkeliers gebruiken de munt om hun klanten te 

binden. Verenigingen gebruiken de munt om te 

sparen voor maatschappelijke projecten. 

Vrijwilligers en mantelzorgers worden 

gewaardeerd in de nieuwe munt.  

Wat wordt bereikt? 

 Het aanmoedigen van hulp aan elkaar, de buren en de buurt, en het leveren van formeel en 
informeel vrijwilligerswerk, en van mantelzorg en respijtzorg. Betrokkenheid bij vrijwilligers- 
en gemeenschapswerk geeft buurtbewoners kansen om nieuwe relaties met buren aan te 
gaan. Kwetsbare ouderen vergroten hun netwerk en verkleinen de kans op eenzaamheid. 

 De activering van langdurig werklozen die zo hun netwerk verbreden, waardevolle 
vaardigheden opdoen, hun gevoel voor eigenwaarde vergroten, een zinvolle tijdsbesteding 
hebben en hun koopkracht vergroten. 

 Het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in buurten door burgers te stimuleren om 
collectief lokale sociale problemen aan te pakken 

 Verbeteren van de publieke gezondheid, door burgers te stimuleren gezond te eten en 
sportief te leven. 

 Het op niet stigmatiserende wijze vormgeven van armoedebeleid. Een gemeenschapsmunt 
biedt een platform voor interactie tussen beide inkomstengroepen, wat uiteindelijk leidt tot 
een sterkere sociale cohesie. 

 Daarnaast is een gemeenschapsmunt een belangrijk marketingkanaal voor winkels, en een 
city/regiomarketing tool voor de regio. 

Hoe werkt het? 

 Instellingen waarderen Burgers met gemeenschapsmunten voor het uitvoeren van specifieke 
taken voor die organisaties, de buurt of elkaar. Denk daarbij aan: ondersteunen van ouderen, 
schoonmaken van de buurt, onderhouden van openbaar groen, het tijdig betalen van de 
huur, scheiden van afval, etc. 

 Aangesloten Winkels waarderen consumenten voor aankopen. Voor elke besteedde euro 
wordt een percentage van het aankoopbedrag in de vorm van gemeenschapsmunten 
toegevoegd aan het gemeenschapsmunten-saldo. 

 Burgers waarderen elkaar met gemeenschapsmunten voor vriendendiensten, burenhulp en 
mantelzorg. Dit versterkt de onderlinge band, zelfredzaamheid en sociale cohesie.  

 Het opgebouwde saldo kan ook worden verzilverd bij deelnemende Winkeliers of Instelling.   

https://www.eventbrite.nl/e/doing-it-together-community-currencies-for-civil-society-participation-

tickets-25841192703  

www.samendoen.nl
https://www.eventbrite.nl/e/doing-it-together-community-currencies-for-civil-society-participation-tickets-25841192703
https://www.eventbrite.nl/e/doing-it-together-community-currencies-for-civil-society-participation-tickets-25841192703


Doing it Together: Community Currencies for Participation
September 20th 2016

Koepelhal Tilburg, Netherlands

English spoken

Dutch spoken

Breaks & Networking

Program
Time Part Title People

09:00 Registration Change your ticket for our local currency

09:45 Opening Welcome and introduction Euro-commissaris

10:00 Talkshow 1

Rewarding participation in our communities: an 

introduction

By Edgar Cahn, Becky Booth and 

Edgar Kampers. Host: Leander 

Bindewald

10:00 Side event Participeren door Waarderen: een introductie

Door Lydwien Batterink en Rob van 

Hilten. Gastvrouw: Meike de Jong

10:45 Transfer
Preventing criminal careers - Youth Courts in the 

USA Chris Gray (USA), Edgar Cahn

Co-production with local goventments and 

citizens - The Spice experience (UK) Becky Booth (UK)

Supporting entrepreneurs in underserved 

neighborhoods - Brixton Pound (UK) Leander Bindewald (UK, DE)

Integrale aanpak gemeentelijk beleid - 

SamenDoen (NL) Lydwien Batterink 

Implementatie met wisselende panelen - VU 

Amsterdam Judith van der Veer

Parcicipatie in gemeenschapsmunten: 

ervaringen uit Nederland en België - Thomas 

More Universiteit Lieven de Maesschalck (BE)

Co-creatie en publiek private samenwerking - 

Troeven uit Turnhout (BE) Suzy Maes (BE)

12:00 Use your CC: lunch

Trade our digital currency for food and drinks, 

participating social clubs present themselves Entrepreneurs and social clubs

13:00 Talkshow 2 Realisatie van beleid met gemeenschapsmunten

Arjo Klamer, Peter Kok , Rob van 

Hilten, e.a. Host: Meike de Jong

13:00

Side event (for 

English guests only) Realising policy using community currencies

Becky Booth, Chris Gray, Edgar Cahn, 

and Edgar Kampers. Host: Leander 

Bindewald

13:45 Transfer

Co-production - unleashing participative power 

in youth care Edgar Cahn (USA), Chris Gray

Activation and empowering to participate - The 

RISE center for children daycare Becky Booth (UK)

Community currencies as tool voor poverty 

allivation Arjo Klamer (Elderman Hilversum)

Nieuwe perspectieven voor lokale ondernemers - 

het antwoord op krimp en leegstand Roel Wolfert

Meten is weten - Thomas More Universiteit Karolien Baldewijns (BE)

Leefbare dorpen en buurten - Vervoer anders 

georganiseerd in Tholen Dolf Becx

iCare4U - mantelzorg en vrijwilligerswerk in de 

Schutse Zorg Tholen en in Troeven (BE) Peter Kok en Suzy Maes (BE)

15:00

Coffee and social 

clubs market

Marketplace where our participating social clubs 

and charities present themselves Entrepreneurs and social clubs

15:30 Talkshow 3 Discussion through our Interactive Word-Cloud

Fleur Thomese, Roel Wolfert, Hosts: 

Meike de Jong and Leander 

Bindewald16:30 

- 

17:00

Closing and 

networking drinks

Have a drink and network in the marketplace, 

donate your remaining points to a charity Entrepreneurs and social clubs
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Workshops 2  

What's in it form 

me?

11:00

14:00

Workshops 1, 

WHY? National and 

international 

examples


