
GROEIPLAN ‘VERSTERKING GEMEENSCHAPSKRACHT’ 
 

Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen is de grotere beweging van 
‘burgercollectieven’ misschien niet direct te herkennen. Bewonersinitiatieven, 
zorgcoöperaties, wooncoöperaties, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale 
ondernemingen; het zijn burgers die zich verenigen om maatschappelijke doelen te 
realiseren.  
 

De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil 
Burgercollectieven hebben een enorme reikwijdte. ‘De lokale gemeenschap’ is de nieuwe 
zuil. Het maatschappelijk belang van burgercollectieven is groot en het is tijd om deze 
beweging te verbinden en te versterken. Maatschappelijke waardecreatie vormt het 
vertrekpunt en wordt gemeten via de Social Handprint van partner MAEX, een met diverse 
partijen ontwikkelde impactmethodiek. Generiek, open en gebaseerd op de werelddoelen 
(SDG’s), waar ook de burgercollectieven een hele belangrijke bijdrage aan leveren. 
 

Maak gebruik van het sociaal kapitaal 
De oplossingen voor de problemen van vandaag kunnen niet meer uitsluitend door ´de 
overheid´ worden geboden. Het systeem is overbelast en laat steken vallen. Het 
wantrouwen tussen overheid en burger is groot en de burger zoekt zijn eigen weg. Met dit 
groeiplan biedt de gemeenschap zich aan om dit wantrouwen te doorbreken en mee te 
werken aan brede welvaartsgroei voor onze samenleving. 
 

Ons groeiplan is eigenlijk heel simpel: investeer direct in de samenleving, niet via 
gemeenten, commissies en subsidies.  
 

Sociale infrastructuur 
Het Groeifonds heeft als belangrijk thema infrastructuur: wegen, woningen, energie en 
digitaal. Wij pleiten voor investering in de sociale infrastructuur. Hiermee bedoelen we alle 
voorzieningen die nodig zijn om de burgers te verbinden en het eigenaarschap van hun 
omgeving te ervaren: een ontmoetingsplek in de wijk, gezonde leefomgeving, wonen, 
energie, coördinatie van welzijns- en zorgaanbod, speelgelegenheid voor de jeugd, 
kinderopvang, essentiële winkels, etc. Als de bewoners van in staat worden gesteld om 
samen met de gemeente te bepalen wat er ontbreekt, kan dit in vijf tot tien jaar in alle 
buurten van Nederland op orde zijn. Investering: ordegrootte 500 miljoen. 
 

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

Vernieuwing is er genoeg in de gemeenschap, het bruist van de ideeën. Maar het 
systeemkader werkt niet voor dit soort initiatieven. Echte sociale innovatie vraagt om een 
eigentijds sociaal contract tussen overheid en de gemeenschap, waarmee maatschappelijk 
ondernemerschap en initiatief de basis wordt en het systeem zich dienend opstelt. Concreet 
stellen wij voor om 1) de lokale, regionale en landelijke infrastructuur van deze beweging te 
ontwikkelen en te versterken (investering 10 miljoen) en 2) om een maatschappelijk fonds in 
het leven te roepen waaruit burgercollectieven worden gefinancierd. Dit fonds van 50 
miljoen euro per jaar, vervangt deels de kleine subsidies van overheden. 
 

 
 



Wie zijn wij? 

Dit groeiplan wordt ingediend door een groot aantal organisaties van zelforganiserende 
burgers. Wij hebben ons verenigd om ons in te spannen voor een krachtiger samenleving. En 
doen dus bij deze ons aanbod. Maak er gebruik van! 

• Commons Network 
• Cooplink 

• Energie Samen 
• Futureproof (Starters4Communities, Enactus NL, Social Impact Factory, Fawake) 
• Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht 
• Jantje Beton 

• KNHM Foundation 
• Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners 
• Landelijke Vereniging van Kleine Kernen 
• Maatschappelijke Alliantie 

• MAEX 
• mijnbuurtje.nl 
• Nederland gaat Lokaal 
• Nederland Zorgt Voor Elkaar 
• NOV Platform vrijwillige inzet 
• NUSO 

• Social Enterprise NL 
• StadmakersCoöperatie 

• Stichting Stimuland 

 

 


