
Er ontstaan steeds meer lokale initiatieven 
voor inwoners die gericht zijn op zorg en wel-
zijn. Bijvoorbeeld dagbesteding in dorpshui-
zen voor oudere bewoners. Ondernemers die 
werkplekken maken voor bewoners die extra 
begeleiding nodig hebben. Een sportpark waar 
ouderen terecht kunnen voor niet-sportieve 
activiteiten. Een kulturhus dat taken van de 
lokale welzijnsorganisatie wil overnemen. 

Tegelijkertijd zijn gemeenten bezig met hun 
nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg, 
de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning 
en veranderingen op het gebied van arbeid en 
inkomen (Particitpatiewet). 

Kunnen lokale initiatieven sturend zijn 
bij de uitvoering en doorontwikkeling 
van de gemeentelijke decentralisatie 
-programma’s?

Wat gebeurt er als beide – lokale sociale 
initiatieven en gemeenten – meer samen 
gaan samenwerken? Hoe kan partnerschap 
ontstaan? Waar zit de match tussen ambities 
van lokale initiatieven en doelen van de 
gemeenten? Hoe kan 1 + 1 = 3 worden? En 
wat is daarvoor nodig? 

Deze en andere vragen worden besproken 
op de bijeenkomst op 20 april met een aantal 
lokale initiatieven en hun lokale partners als 
voorbeeld.  

Waarom moelijk doen als het samen kan
Lokaal sociaal ondernemen met de gemeente als partner

WAT BIEDT DE BIJEENKOMST?
• Uitwisseling over nieuwe lokale praktijken 

en gelijkwaardige samenwerking tussen 
gemeenten/initiatiefnemers op het gebied 
van zorg en welzijn 

• Samen nieuwe oplossingen en werkwijzen 
bedenken

• Een kring van voorlopers met wie je ook na 
de bijeenkomst kunt optrekken, zodat je het 
wiel niet in je eentje hoeft uit te vinden. 

Het wordt een kleinschalige bijeenkomst 
met een informele sfeer, praktijkgericht en 
inspirerend, geen lange verhalen, met tijd voor 
echte uitwisseling! 

VOORAANKONDIGING Maandag 20 april 2015 19:30 – 22:00 uur, locatie ergens in Salland volgt. 
Voor lokale sociale initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders, zorgaanbieders en zorgverzeke-
raars in Overijssel in het bijzonder in Salland

(Loesje)



VOOR WIE IS DE BIJEENKOMST?
Actieve bewoners
• die aan de slag zijn / willen met een zorg- of 

welzijnsinitiatief en daarin samenwerken met 
de gemeente 

• die met andere initiatiefnemers en 
gemeenten in Overijssel willen uitwisselen 
over hun ervaringen en van elkaar willen 
leren.  

Gemeentelijke projectleiders 
Decentralisaties, gebiedswerkers en 
bestuurders
• die burgerinitiatieven als partners zien van 

hun 3D-programma’s maar nog niet goed 
weten hoe het partnerschap in de praktijk 
precies vorm moet krijgen

• die bij de uitvoering van de 3D-programma’s 
al samenwerken met lokale sociaal 
initiatieven 

• die willen leren met andere gemeenten 
en initiatiefnemers in Overijssel / specifiek 
Salland. 

Aanbieders van zorg, welzijn en werk
• die lokale sociale initiatieven  als partners 

zien in plaats van als concurrenten
• die nieuwe initiatieven helpen groeien en 

hen ondersteunen in de samenwerking met 
de gemeente

• die willen dat hun medewerkers in het 
sociaal wijkteam de samenwerking tussen 
lokale en sociale initiatieven en gemeente 
meer ondersteunen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer:   Maandagavond 20 april 2015
Hoe laat:  19:30 – 22:00 uur 
Waar:   ergens in Salland 
Kosten:   20 euro voor medewerkers en 
bestuurders van instellingen, gemeente en 
andere organisaties. Voor bewoners gratis. 
De bijdrage wordt gebruikt voor een vergoe-
ding voor lokale initiatieven die op 20 april 
hun initiatief presenteren. 

Aanmelden:   voor 13 april bij    
  info@stimuland.nl
Meer info:  programma en de exacte locatie  
  ontvangt u eind maart.

Als je je als ‘duo’ aanmeldt: bewoner en 
gemeentemedewerker of bewoner en wel-
zijnsorganisatie – hebben we een verrassing 
voor jullie!  

Deze bijeenkomst is een in een van drie 
regionale bijeenkomsten die ministerie 
Binnenlandse Zaken organiseert en die past 
in de regionale ondersteuningsaanbod in 
Overijssel door Stimuland en sluit aan bij 
bestaande verbanden. De avond wordt mede-
georganiseerd door Stimuland en begeleid door 
Hellie van Hout (Publieke Versnellers) en Birgit 
Oelkers (Plan&Aanpak).


