
TOELICHTING OP HET PROGRAMMA VAN DE DAG 

Met dit initiatief willen we een flexibele 
bouwploeg vormen van mensen die met deze 

begripsverandering bezig (willen) zijn. Deze ploeg 
sleept materiaal en materieel aan om een nieuw 
fundament te leggen. In de eerste plaatsbepaling 
die we met de uitnodiging hebben meegestuurd, 
hebben we aangegeven dat nieuwe begrippen nodig 
zijn op diverse terreinen: het sociale, het politieke, 
het economische, het recht, het openbaar bestuur. 
En we hebben een aantal begrippen op een rij gezet. 
Dat was slechts een eerste aanzet. We nodigen 
iedereen uit –ook degenen die vanwege andere 
bezigheden de eerste bijeenkomst moeten missen – 
om zijn/haar ideeën ook voor te leggen: Welk begrip 
is of welke begrippen zijn nodig om een scherpe 

Initiatiefnemers hebben een aantal mensen uitgenodigd om mee te doen aan de ‘bouwplaats sociale 
coöperaties’.  De aanduiding ‘bouwplaats’ verwijst naar het dagelijks ploeteren van mensen die zelf initiatieven 

ontwikkelen (burgercollectieven) om bestaanszekerheid te waarborgen, voor zichzelf en voor anderen. 
Zonder het vaak zelf door te hebben leggen zij een claim op sociale grondrechten, omdat de overheid haar 
grondwettelijke opdracht daartoe steeds minimaler invult en afschuift naar de eigen vermogens van losse 
individuen of sociaal ondernemers. Die minimale taakopvatting van de overheid gaat gepaard met een taal en 
een context waarmee vernieuwende burgercollectieven binnen het gangbare systeem worden gehouden. 
De strijd om bestaanszekerheid is daarmee ook een strijd om begrip, begrippen en begrijpen. Om nut en 
noodzaak van burgercollectieven te kunnen doorgronden is een heldere diagnose nodig en nieuwe begrippen 
waarmee we de gangbare werkelijkheid kunnen veranderen. Dat begint door over die werkelijkheid anders te 
denken en te spreken. 

diagnose te stellen? Zijn er nieuwe begrippen 
mogelijk waarmee burgercollectieven uit het 
gangbare paradigma kunnen breken en een nieuwe 
context kunnen opeisen? Iedereen is vrij om de vorm 
te kiezen waarin hij/zij dat begrip of die begrippen 
wil presenteren. Voor deze presentaties trekken we 
de meeste tijd uit: een korte presentatie (5 minuten) 
en wat tijd om verduidelijkende vragen te stellen (5 
minuten). Het zou mooi zijn als we tijdens de eerste 
bijeenkomst op die manier een tiental begrippen 
kunnen verkennen. Daarna kunnen we samen 
overleggen hoe we de bouwplaats verder vorm 
willen geven en welke tussentijdse terugkoppeling 
we  van elkaar en van dagelijkse werkers in sociale 
coöperaties wensen.

BOUWPLOEG

Heb je vragen? Neem contact  op met de ini t iat iefnemers: 

Nicole Estejé
Mobiel: 06 1299 4188
Nicole@cooperatievevakschool.nl

Raf Janssen
Mobiel: 06 5020 2921
Raf@cooperatievevakschool.nl
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