Lokale gemeenschappen als motor voor transitie
Verslag transitiegesprek 9 april
De transitie naar sturen en organiseren met als uitkomst welzijn voor mens, dier en planeet (i.p.v. sturen
op welvaart) begint overal in Nederland zichtbaar te worden. In landbouw, in bedrijvigheid, in het werk
aan ongelijkheid en in lokale gemeenschappen die de regie nemen.
De initiatiefnemers van het programma Nederland gaat Lokaal (Carla Onderdelinden en Patricia van der
Haak, Transitiereizen) en de ‘Minister voor Lokale Gemeenschappen’ Anne Marie Benschop, deelden
met ons hoe Nederland er uit gaat zien als ‘lokaal’ de basis is. Ze vertelden ook hoe dat dan werkt; op
basis van waarden zoals inclusief, gelijkwaardig, wellbeing, vertrouwen, vrijheid, autonomie en eigen
verantwoordelijkheid. En waar ze tegenaan lopen.
De deelnemers kwamen van gemeenten, provincies en wijkinitiatieven, waardoor de gesprekken
bijzonder oplossingsgericht werden: hoe kunnen we de voorbeelden en lessons learned toepassen in
onze eigen situatie?
SamenBeter (https://www.samenbeter.org ), een netwerk van pioniers, kent vier transitieprincipes:
1. Creëer een ‘ecosysteem’ dat gezond gedrag faciliteert
(een vorm van interactieve samenwerking in de buurt, wijk of dorp)
2. Ontwerp nieuwe manieren van samenwerking
3. Ontwikkel ICT, die deze transitie mede mogelijk maakt
4. Ontwerp andere manieren van belonen
Transitiereizen ( https://www.transitiereizen.nl/home-nieuw/all-inclusive-wijk/ ) ontwikkelde eerst de
aanpak van de all-inclusive wijk (een associatie met de all-inclusive vakanties).
De all-inclusive wijk ziet de wijk, een stad of een gebied als een economische eenheid, een bedrijf of
levend geheel, in plaats van een verzameling losse huishoudens. Dat perspectief geeft nieuwe
mogelijkheden om het ‘huishouden’ van die wijk efficiënt en duurzaam te organiseren. Met huishouden
wordt bedoeld datgene wat er georganiseerd moet worden t.b.v. wellbeing van die wijk en de
gemeenschappelijke huishoudens in die wijk. Zo kan er bijvoorbeeld een wijkbedrijf of
(energie)coöperatie georganiseerd worden waar inwoners, gemeente, woningbouwverenigingen en
andere partijen samenwerken aan een sociale, fysieke en economische opgave.
Struikelblokken waar - ook zij - tegen aanlopen in deze fase naar institutionaliseren is de noodzaak van
een ander speelveld, met andere faciliterende regels, die de nieuwe ontwikkeling mogelijk maken. En
het afbouwen van bestaande regelgeving en sturingsmechanismen die de nieuwe ontwikkeling in de weg
staan.

Vragen en ervaringen, waar de gesprekken in de middag dan ook over gingen:
● Hoe zorgen we ervoor dat alles subsidies uit de verschillende sectorale potjes samengevoegd
worden t.b.v. integrale aanpak in de wijk?
● Hoe kunnen gemeenten hun (sterk over sectoren verdeelde) aanpakken, die vaak onderling
botsen, meer integraal organiseren? Wat is daarvoor nodig?
● Alles staat of valt met een of meer mensen die het initiatief nemen en starten met verbinding in
de wijk.
● Wie neemt de regie? Wie voelt zich, en wie is, ‘eigenaar’ van de ontwikkeling?
● Lokale wijkfondsen zijn voorwaarde .Die kunnen gevuld worden door diverse partijen,
bijvoorbeeld door de (sterk toegenomen) gemeente inkomsten uit koop en huurwoningen. Als
de gemeente meedoet zijn andere partijen ook bereid mee te doen.
● Hoe kun je laten zien dat je meervoudige waarde creëert met een wijkinitiatief. Dat je
bijvoorbeeld met een energiecoöperatie (en de daardoor ontstane samenwerking) ook
activiteiten genereert voor gemeenschappelijk groen, voedseltuin, gezondheid, zorg, welzijn en
betekenisgeving.
● Het belang van de informele economie.
● Amsterdam blijkt voorop te lopen met financiële ondersteuning van integrale wijkinitiatieven.

Tot slot:
●

●

Nederland gaat Lokaal (https://nederlandgaatlokaal.nl ) is een programma dat in december
2020 gelanceerd is door Transitiereizen. Waarom en waartoe? Lokale experimenten missen vaak
slagkracht en organiserend vermogen. Nederland gaat Lokaal wil ruim baan organiseren voor
praktijkplekken en de kennis, tools en werkvormen opschalen.
Wat gaan ze doen? Realiseren van local sustainable development goals en vergroten van
organiserend vermogen. Door massaal, lokaal en integraal aan de slag te gaan met open
innovatie en open educatie. En door ‘connecting the dots’: organiseren van een
distributienetwerk voor het verspreiden en ontwikkelen van proven concepts, integrale
organisatiemodellen en community based businessmodellen.
Verder praten kan op ons online gespreksplatform Slack, in kanaal #algemeen-transitiestrategie
Zit je nog niet op onze Slack? Meld je aan via deze link:
https://join.slack.com/t/nederlandnacorona/shared_invite/zt-fjsch3tg-OcYlM~zKiMG6Vjb~UCF4dQ

