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Opening Kracht in Nederland Parade

Kracht in Nederland verbindt en versterkt maatschappelijke initiatieven, en versnelt de transitie naar een
samenleving waarin burgers steeds beter voor zichzelf kunnen zorgen. Kracht in Nederland wil zeggen dat je jezelf
door een ander laat versterken, bijvoorbeeld door kennis en netwerk te delen , zodat niet iedereen hetzelfde wiel
opnieuw hoeft uit te vinden.
Aanjaagster Gerda Deekens: ,,Vanaf heden is Kracht in Nederland een coöperatie. Kracht in Nederland kan alleen
door als verschillende groepen in de samenleving instappen en deelnemen. Daarom roep ik iedereen op om
maatschappelijke aandelen Kracht in Nederland te kopen. Een sympathiek aandeel kost maar 75 euro per jaar,
daarnaast zijn er aandelenpakketten van 2000 en 5000 euro beschikbaar. Forum en de gemeente Amsterdam zijn
u voorgegaan, voor respectievelijk 5000 en 2000 euro per jaar.” Dat is een mooie start, maar er is veel meer
nodig. Minister Spies: ,,Als Kracht in Nederland erin slaagt 20.000 euro bijeen te brengen voor de start dit jaar, wil
het ministerie van Binnenlandse Zaken dat bedrag graag verdubbelen.”
Kracht in Nederland werkt met zo´n 100 bondgenoten die vanaf het begin erbij betrokken waren. Drie daarvan
worden tijdens de Parade op het podium in the spotlight gezet:
1. Rinske van Noortwijk van Greenwish, die duurzame initiatieven en sociale ondernemers adviseert.
2. Marije van de Berg van Stadslab in Leiden, die maatschappelijke overwaarde teruggeeft aan de samenleving,
door mensen die kennis en expertise over hebben, aan elkaar te verbinden. Voorbeelden: het ontwerpen van het
Langste Park van Nederland, een boek over zestig pleinen in Leiden, kunst koppelen aan makelaars om kunst te
exposeren in leegstaande etalages.
3. Ben van Essen – strateeg in dienst bij de provincie Limburg, die stimuleert dat de overheid ruimte maakt en die
ook mensen in kleine kernen in gesprek brengt over burgerinitiatieven.
QUOTE Aanjaagster Silvia de Ronde Bresser: Kracht in NL biedt mooie maatschappelijke initiatieven een landelijk
podium. Vandaag op de parade maar ook op onze site en in de media. We versnellen de omslag naar een
Nederland waarin de menselijke maat, eigen kracht en slim combineren telt. We werken aan een nieuw
samenspel tussen samenleving, overheid en bedrijfsleven.
Liesbeth Spies – minister van Binnenlandse zaken
Laten we als overheid onze goedbedoelde bemoeizucht achter ons laten. Te vaak heeft de overheid gefungeerd
als wollen deken voor al het ongemak dat ons kan overkomen – en het lijkt onvoorstelbaar lastig om die deken af
te leggen. Wethouders en raadsleden nemen soms met de beste bedoelingen initiatieven over. Toch koester ik
hoop dat het anders kan.
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In bepaalde gevallen is het beter als raadsleden en wethouders ruimte voor burgerinitiatieven creëren door
belemmerende regels weg te nemen. Zij zullen dan moeten accepteren dat dingen anders gaan dan de raad
tevoren had gewild. Het initiatief aan een ander gunnen betekent misschien dat het langer duurt voordat doelen
worden bereikt en misschien ziet het resultaat er anders uit dan gedacht.
Waar het allemaal om draait is: hoe organiseer je betrokkenheid en hoe geef je initiatief uit handen? Soms
moeten lastige drempels worden genomen. Ook daarom is het zo goed dat we vandaag hier op de Parade aan
elkaar laten zien wat er wel lukt – daar krijg je energie van. Goed dus om daarbij stil te staan, ook al omdat er veel
te weinig feestjes worden gevierd in Nederland. Mij is gevraagd enkele stickers van waardering uit te delen, en
dat doe ik graag. Ik geef mijn stickers aan:
-

The Community Lovers Guide van Maurice Specht
Annemieke de Wolf (ideeënmakelaar te Zwolle)
World=u van Olga Plokhooij in samenwerking met de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds

Paradevloer

Op de Paradevloer was het een drukte van belang. Twee standhouders vertellen over hun leukste ontmoetingen:
1. Boukje Keijzer werkt voor het bedrijf 7zebra’s, een creatief adviesnetwerk voor maatschappelijke vraagstukken
dat sinds twee jaar in Utrecht is gevestigd en op de Paradevloer een wasrek vult met tips en adviezen over
maatschappelijk aanbesteden. ,,Ik sprak een wijkagent en een gemeentelijke ambtenaar die samen op pad waren.
‘Soms moet je even de andere kant op kijken,’ was hun beste tip, bijvoorbeeld als particulieren bloemetjes
planten in openbaar groen.’”
QUOTE Een wijkagent: ‘Soms moet je even de andere kant op kijken,’
2. Jaap Drooglever, senior beleidsmedewerker burgerschap en grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en beheerder van een stand over de faciliterende overheid. ,,Een van mijn standbezoekers ergerde zich aan
de files rondom de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Toen ie daarover was gaan bloggen, was ie door
Rijkswaterstaat uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manier om het verkeer rondom die brug te regelen.
Dat idee van lokale gemeenschappen betrekken, heb ik later op de dag weer aan een ambtenaar doorgespeeld
die bezig was met de aanleg van een nieuwe regionale weg.”
Vliegende Brigade
De Vliegende Brigade veroverde ieders hart door verkleed als engeltjes, rondrijdend op een bakfiets vragen van
Paradegangers te beantwoorden…
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Stephan Verveen van community talents zit in de bakfietsbak van de Vliegende Brigade terwijl er twee dames met
gouden vleugeltjes op hun rug naar hem luisteren: ,,Hoe kan ik onze basis verbreden? We kennen wel veel
mensen die meedenken, maar het gaat ook om doe-talent. We doen ook al wel veel, maar het put ons zo uit,
weet je. En het is eigenlijk alleen maar iets voor erbij. Wat we nodig hebben, zijn mensen die kunnen
doorpakken.”
De engeltjes stellen Stephan vele vervolgvragen die door het enthousiasme dat door de zaal gonst niet allemaal te
verstaan zijn, en buigen te midden van alle drukte steeds verder over hem heen. Hun wenkbrauwen fronsen – ze
denken hard mee, dat kun je wel zien. Heeft het Verveen geholpen? ,,Op het conceptuele niveau van ideeën heb
ik niets nieuws gehoord, maar ik heb wel veel nieuwe energie gekregen!”
Kamilla Hensema was een van de engeltjes van de Vliegende Brigade: ,,Het beste advies dat we vandaag hebben
kunnen uitbrengen? Dat ging over veiligheid in de buurt. Agent Hans van Buurt bestuurt uit Rotterdam vroeg zich
af hoe hij andere mensen dan de usual suspects rond de tafel krijgt om over veiligheid te praten. Onze meest
doelmatige tip was een hele simpele: ‘Zorg voor lekker eten. Zo bereik je ook Antilliaanse en Turkse moeders
bijvoorbeeld. En: zorg dat gesprekken over veiligheid niet altijd aan een tafel plaats vinden. Vraag jongeren
bijvoorbeeld om er een rap over te schrijven.’ De vragensteller was geloof ik wel tevreden met het antwoord – hij
heeft het opgeschreven.”
QUOTE De Vliegende Brigade: ‘Laat jongeren liever rappen dan praten over veiligheid in hun wijk’
Workshops
Tijdens de parade waren er 24 inspirerende workshops. Er werd gesproken, gewerkt, gediscussieerd en samen
verder gebouwd aan onderwerpen als crowdsoursing, netwerkeconomie, buurt bestuurt, beursvloer, faciliterende
overheid, sociale powerhouse en nog vele andere onderwerpen.

Powertalks

Joost Beunderman, civic economy specialist en Jurgen van der Heijden, adviseur duurzaamheid
Lokale initiatieven worden de nieuwe topsector! Buurten kunnen bijvoorbeeld hun eigen energie opwekken met
windmolens en/of zonnepanelen en op die manier hun eigen buurtbedrijven bestieren. Dat biedt vele voordelen:
Het verhoogt de waarde van een buurtnetwerk. De winst blijft waar die is en vloeit niet weg naar buitenlandse
investeerders in handen van Poetin. Zelf doen is niet alleen constructief, maar ook sociaal. Het is vervreemdend
om steeds hogere energierekeningen te voldoen aan grote bedrijven die weinig persoonlijke aandacht kennen
voor hun afnemers. Het is leuker om met buurtbewoners samen energie op te wekken. Buurtenergiebedrijven
zijn het antwoord op de crisis – deze vorm van ondernemen is goedkoper en duurzamer. Dit geldt ook voor bv
zorginitiatieven.
Het gaat dus om een innovatieve sector. Wat kunnen we hieraan doen als overheid?
Waar het om gaat, is meebewegen met de behoeften van burgers- als het gaat om energie, vervoer, voedsel en
zorg. Laten we niets meer doen wat burgers ook zelf wel kunnen doen: websites maken, vouchers uitreiken,
buurthuizen oprichten.
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Wat moeten we juist wel doen?
- kennis delen
- geld uitlenen
- ons netwerk delen
- kwaliteit eisen
- eerlijke concurrentie garanderen
- burgers uitdagen: als je niet zelf zorgt voor zorg- en energievoorzieningen, sta je straks in je hemd, dus doe het
samen, begin met democratie op een dagelijks niveau.
Paul van Ass
De afsluiting van de Powertalks werd verzorgd door hockeycoach Paul van Ass die na de nodige tegenslagen zijn
team een zilveren plak liet veroveren bij de Olympische Spelen in Londen. Hier enkele fragmenten uit zijn
motivational speech:
,,Hallo allemaal! Hebben we nog energie? Ik ben Paul, de hockeycoach – Ik neem jullie mee op reis, de reis die ik
heb gemaakt met het hockeyteam. Ik ben misschien eigenzinnig, op zeker moment had ik in Nederland niet veel
steun. Maar eigenlijk had ik daar weinig last van, ik ben mijn eigen koers blijven varen. Als je iets samen doet, kan
dat veel energie opleveren. Daarom ook is sport zo mooi.
,,Ik kan jullie iets laten zien van hoe ik mijn team heb aangestuurd. Ik heb ieder teamlid gevraagd: ‘Wat is je
drijfveer?’ En ik heb mijn opstelling ingericht op die drijfveren. Drijfveren zijn belangrijk. Door ze te benoemen,
kun je er iets mee. Zo kun je draagvlak crëeren met elkaar”.
,,In mijn werk als coach werk ik ook veel met de Roos van Leary, dat ervan uitgaat dat gedrag, gedrag oproept.
Menselijk gedrag verloopt volgens dat model over twee assen. De horizontale as staat voor de relatie die iemand
met een ander heeft. Zo bestaat er ‘samen-gedrag’ of ‘tegen-gedrag’. ‘Samen’ betekent dus dat het gedrag van de
mensen is gericht op elkaar accepteren. In de hockeysport wil je dat gedrag altijd leidt tot samenwerken. Daarom
heb ik als coach gezegd: “Al voel je dat je tegen bent, je hebt de verplichting om dat te zegen, want alleen dan kun
je komen tot verbetering”.
,,Andere belangrijke principes zijn: discipline, coaching en structuur. Of dat genoeg is? Als je voor jezelf weet dat
je er alles aan hebt gedaan, is het genoeg. Het is belangrijk om daarbij jezelf te blijven. Dat is bevrijding. Imiteer je
een ander, dan blijft het altijd een kopie, dat wordt nooit zo sterk als het origineel. Spanjaarden hockeyen vanuit
‘t hart. Dat kunnen wij navolgen, maar we zullen nooit zo gepassioneerd als de Spanjaarden spelen. Focus liever
op je eigen kracht. Wij zijn eerder creatief. De hockeysport draait om snelheid en wendbaarheid en creativiteit
dus – en daar heb ik dan ook het hele trainingsprogramma op ingezet”.
QUOTE Hockeycoach Van Ass: “Als je iets samen doet, kan dat veel energie opleveren.”

De stippenwedstrijd

Lot Mertens, gebiedsmanager voor twee wijken in Rotterdam-Delfshaven, won de stippenwedstrijd. Lot vertelt
stralend van oor tot oor: ,,Ik denk dat ik mensen heb geïnspireerd met mijn workshop ‘Buurt Bestuurt… en de
overheid dan?”
In die workshop hebben we stil gestaan bij de eigenschappen die overheidsdienaren zouden moeten hebben. Het
is belangrijk dat hij of zij het oprecht leuk vindt om een interactie aan te gaan met mensen uit de buurt, terwijl
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hij/zij ook een zeker afstand weet te bewaren. Veel collega-ambtenaren vinden het lastig om te gaan met
klachten van burgers. Een andere groep ambtenaren is juist weer te begaan. Maar de kunst is om initiatieven van
burgers niet over te nemen. Een goede overheidsdienaar is betrokken en bescheiden tegelijk.
,,Nu heb ik gewonnen, vond ik dat meer dan leuk! Ja vooral ook omdat ik een leuke prijs heb verzonnen voor
mezelf: ik heb vijf betrokken en bescheiden buurtambassadeurs gevraagd om zich bij te melden. Toen kwamen er
inderdaad vier mensen op me af die in aanmerking komen om buurtambassadeur te worden. Dat is toch een
prachtprijs? Heb ik ook nog een Aandeel Sympathiek ter waarde van 75 euro gewonnen? Jeetje, dat wist ik niet –
wat leuk!
QUOTE Winnares stippenwedstrijd: ,,Mijn leukste ontmoeting vandaag? Met een leuke, hele lange jongen uit
Friesland!”

Kracht in NL hoe verder?

Kracht in NL gaat aan de slag met alle goede tips en suggesties die de bondgenoten hebben aangedragen op de
parade en de afgelopen dagen. De parade deelnemers hebben in de hotspots projecten aangedragen voor de
leeragenda. De komende weken wordt dit alles zichtbaar op de site www.krachtinnl.nl. Alle bondgenoten van
kracht in NL blijven zo verbonden. Zorg er voor dat je zichtbaar bent op de site!
Wij gaan verder met het vormgeven van de coöperatie, het uitbouwen van de website, en het ondersteunen en
levendig houden van de community.
Zorg dat je jezelf en je initiatief aansluit bij Kracht in NL en toon je blijvende betrokkenheid door het kopen van
een "maatschappelijk aandeel". Wil je iets organiseren in het kader van Kracht in NL laat het ons weten.
Wij wensen je veel kracht en energie toe met je eigen initiatief in verbinding met Kracht in NL.
Het team Kracht in NL
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