
EXPOSITIE SOCIALE COÖPERATIES
SAMEN DOELEN BEREIKEN DIE VOOR IEDER APART ONBEREIKBAAR ZIJN

Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief om bestaanszekerheid veilig te stellen.

Ze richten zich op sociale grondrechten en zoeken nieuwe manieren van samenwerken.

Daarom noemen wij deze burgerinitiatieven SOCIALE COÖPERATIES.

Samen met 9 initiatieven uit heel het land is een tentoonstelling gemaakt.

OPENING TENTOONSTELLING
7 SEPTEMBER 16.00 UUR  

WERKBIJEENKOMST
12 SEPTEMBER 19.30 UUR

IN

HUIS VAN DE GEMEENTE TE PANNINGEN

VOOR MEER INFORMATIE ZIE OMMEZIJDE

www.socialealliantie.nl www.socialecooperatie.nlwww.initiatief.nu www.cooperatievevakschool.nl



DE BELOFTEN VAN SOCIALE COÖPERATIES
SAMEN DOELEN BEREIKEN DIE VOOR IEDER APART ONBEREIKBAAR ZIJN

DE HANDEN INEENSLAAN VOOR MEER KWALITEIT VAN LEVEN 

EEN SERIE VAN 5 WERKBIJEENKOMSTEN IN NOORD-LIMBURG

Tentoonstelling

De Sociale Alliantie heeft 9 burgerinitiatieven rond sociale grondrechten – we noemen ze sociale coöperaties – samengebracht in een 
tentoonstelling met foto’s, filmpjes en verhalen. Deze expositie is de komende maanden te zien in een aantal plaatsen in Noord-Limburg: 
Panningen, Gennep, Horst, Venray, Venlo. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Collectieve redzaamheid’, dat door de provincie 
Limburg wordt ondersteund. Als locatie is gekozen voor de lokale bibliotheken. Deze kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren 
en toerusten van burgerinitiatieven. In de gemeente Peel en Maas wordt de tentoonstelling op 7 september om 16.00 uur geopend door 
wethouder Wim Hermans. 

Een serie van 5 werkbijeenkomsten

Naast de expositie en de daarbij horende informatie wordt in iedere expositieplaats een werkbijeenkomst georganiseerd. Deze gaan over 
de beloften van sociale coöperaties om concrete bijdragen te leveren aan meer kwaliteit van leven. Dit zijn de 5 centrale beloften. 
1. Burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk. Hoe ver strekt die kracht? (12 september)
2. Burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van mensen. Haalt dat mensen uit de armoede? (3 oktober)
3. Burgerinitiatieven geven uitvoering aan sociale grondrechten. Zijn het daarmee ook sociale ondernemers? (1 november)
4. Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld. Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig? (14 november)
5. Burgerinitiatieven versterken de democratie. Hoe ver strekt die (nieuwe) macht? (12 december)

Elk van deze werkbijeenkomsten is toegankelijk voor deelnemers uit heel de regio Noord-Limburg.

1e werkbijeenkomst wordt gehouden op 12 september 2018 te Panningen

Burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk.
Hoe ver strekt die kracht?

In Peel en Maas wordt op woensdag 12 september (van 19.30 – 21.30) een werkbijeenkomst gehouden over het thema: de opkomst van 
burgerinitiatieven en de positie en rol van het welzijnswerk. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Roland van Kessel. Het thema 
wordt ingeleid door Jan Custers. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Gemeente te Panningen. Ontvangst van de deelnemers 
vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de bijeenkomst. Toegang is gratis. Gelieve u wel even aan te melden. Dat kan door een mailtje te 
sturen aan raf@cooperatievevakschool.nl
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1 tentoonstelling 5 werkbijeenkomsten 

over sociale coöperaties 
 

Steeds meer burgers slaan de handen ineen om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten en de 
bestaanszekerheid veilig te stellen. Dat vraagt het nodige van mensen én van de overheid. Wil je daar 
meer van weten? Wil je eigen ervaringen inbrengen? Wil je met anderen daarover in gesprek gaan? 
Bezoek dan de tentoonstelling over sociale coöperaties in jouw eigen gemeente en doe mee met één 
of meer werkbijeenkomsten. Zie onderstaand schema. En voor meer informatie www.peer-m.nu  

gemeente periode locatie opening 
tentoonstelling 

datum en onderwerp van werkbijeenkomst 
(locatie is in gemeente waar tentoonstelling dan staat) 

Peel en Maas 7/9 - 28/9 bibliotheek  
te Panningen 

7/9  
16.00 uur 

woensdag 12 september van 19.30 – 21.30 uur 
Burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk.  
Hoe ver strekt die kracht? 

Gennep 28/9 - 19/10 bibliotheek  
te Gennep 

28/9 16.00 uur 
(wordt mogelijk 
1 okt 16.00 uur) 

woensdag 3 oktober van 19.30 – 21.30 uur 
Burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van 
mensen. Haalt dat mensen uit de armoede? 

Venray 19/10 - 9/11 bibliotheek  
te Venray 

19/10  
16.00 uur 

donderdag 1 november van 19.30 – 21.30  
Burgerinitiatieven geven uitvoering aan sociale grond-
rechten. Zijn het daarmee ook sociale ondernemers? 

Horst aan de 
Maas 

9/11 - 23/11 bibliotheek  
te Horst 

9/11 
16.00 uur 

woensdag 14 november van 19.30 – 21.30 uur  
Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld.  
Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig? 

Venlo 23/11 - 14/12 bibliotheek  
te Venlo 

23/11 
16.00 uur 

woensdag 12 december van 19.30 – 21.30 uur 
Burgerinitiatieven versterken de democratie. 
Hoe ver strekt die (nieuwe) macht? 

 

De thema’s van de werkbijeenkomsten worden toegelicht aan de hand van concrete uitdagingen 
waar burgerinitiatieven en overheden/organisaties voor staan. Deelnemers worden geïnspireerd om 
samen antwoorden te vinden op deze uitdagingen uit de dagelijkse praktijk. 

Over tentoonstelling en werkbijeenkomst wordt per gemeente een flyer gemaakt. Op deze flyer 
staan ook de werkbijeenkomsten die in andere gemeenten worden of zijn gehouden. Dit is gedaan 
omdat het een serie werkbijeenkomsten betreft waaraan deelgenomen kan worden door mensen uit 
geheel Limburg. Men kan aan 1, enkele of alle werkbijeenkomsten deelnemen. Deelname is gratis. 
Wel even melden als je wilt deelnemen i.v.m. de organisatie.  Dat kan door een mailtje te sturen naar 
raf@cooperatievevakschool.nl  

Deze activiteiten vinden plaats in het kader van het initiatief ‘collectieve redzaamheid’.  
Dat is een project van de Sociale Alliantie – een landelijk netwerk dat ijvert voor een samenleving 
zonder armoede. Het project ‘collectieve redzaamheid’ is mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van de provincie Limburg. Aan het project wordt ook meegewerkt door Burgerkracht Limburg.  
 
Mensen die zich verder willen bekwamen in het opereren als burgerinitiatief en medewerkers van 
gemeenten/instellingen die worstelen met de vraag hoe ze kunnen samenwerken met 
burgerinitiatieven, kunnen terecht bij de Coöperatieve Vakschool. Interesse? Kijk voor info: 
www.cooperatievevakschool.nl  


