
 

 

 

Inwoner, gemeenschap en gemeente: op zoek naar het naoberschap van 2015. 
 

Fijn dat u meedoet aan de gespreksdag over zorgzaam  burgerschap!
  
Een echt gesprek.  
Dank dat u zich heeft aangemeld, zelf of via een 
bekende. Samen met ongeveer zeventig andere 
inwoners en beroepskrachten. Om mee te denken en 
van elkaar te horen hoe je met elkaar kunt 
samenleven. Elkaar kunt helpen. Een actieve en 
zorgzame burger kunt zijn. In je buurt, vereniging, 
familiekring. En wat de taak van de gemeente dan is, 
vandaag de dag. 
 
Wanneer is dat? 
Op zaterdag 10 december 2011 van 9:30 tot 16:00 
uur in het Borchuus in Varsseveld. De lunch bieden 
wij u aan. Fijn dat u zich in de feestmaand hiervoor 
vrij maakt. Juist in de Kersttijd gaan we graag met u 
in gesprek over zorgzaam burgerschap. Voor de 
zaterdag die u eraan besteedt, krijgt u een mooie 
herinnering terug. En na afloop krijgt u namens de 
gemeenteraad een aardige kerstattentie mee naar 
huis. Als dank voor uw tijd, en uw medewerking. 
 
Wie is ook weer zo benieuwd naar mijn idee?  
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft een 
werkgroep die nadenkt over de manier waarop we in 
onze gemeente samenleven en zorgzaam zijn. Aan 
deze raadswerkgroep voor sociaal beleid doen alle 
politieke partijen uit de gemeenteraad mee: Lokaal 
Belang, CDA, PvdA, D66 en VVD. Deze 
raadswerkgroep wil graag van u weten wat de 
gemeente aan inwoners kan overlaten, mag 
overlaten of moet overlaten. En wat voor steun u 
daarbij verwacht door of via de gemeente. 
 

O ja, dat is van die gemeente-taal ☺ ! 
Zeker. Maar op de gespreksdag gaan we het ook 
over hele gewone dingen hebben. Zou een 
voetbalvereniging een heel elftal met "lastige" 
jongens kunnen vormen en hoe dan? Zou je in je 
dorp met elkaar wijkzorg kunnen regelen? Zouden 
we het groen in de buurt niet veel leuker zelf kunnen 
aanleggen en onderhouden? En hoe moet de 
gemeente daar dan bij helpen. Om te zorgen dat je 
niet aan je lot wordt overgelaten en het een 
rommeltje wordt. Maar het toch eenvoudiger gaat? 
 
Het gaat wel over heel veel geld trouwens.  
Nog even wat gemeente-taal. De gemeenteraad 
staat voor belangrijke beslissingen op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Daar 
zijn miljoenen euro's mee gemoeid. En er is steeds 
minder geld. Dat is ook een reden om na te denken 
over de balans tussen inwoner, gemeenschap en 
gemeente. Maar niet de eerste reden. Die is 
eenvoudig: wat voor soort gemeente willen we zijn? 
 
Heeft u nog vragen? 
Wilt u vooraf nog meer weten? 
Bel dan met Jeroen van Urk (raadsgriffier)  
06 83161706 of mail j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl 

Met wie ga ik in gesprek? 
Met de andere inwoners die net als u actief zijn. En 
met niet de minste inleider: prof.dr. Micha de Winter. 
Hij heeft zich verdiept in betrokken burgerschap, 
vooral bij de opvoeding (zie ommezijde). Hij gaat met 
u in gesprek wat je met zijn benadering kunt in de 
praktijk. Ook als het gaat over ouderen, 
gehandicapten, alleenstaanden of mensen die het 
niet zomaar redden. Het gesprek wordt geleid door 
Elsbeth Koek van het Instituut voor Maatschappelijke 
Innovatie (IMI). Zij weet van wanten als het gaat om 
het nadenken over de samenleving. Zij zal ook het 
resultaat van de dag opschrijven. En dat gebruiken 
de raadsleden bij beslissingen zie zij moeten nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.dr. Micha de Winter is hoogleraar 
maatschappelijke opvoeding aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij sprak onder andere op het grote VNG-
gemeente-congres dit jaar in Ulft. Micha de Winter is 
tevens lid van de landelijke Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling Hij schreef: "Verbeter 
de wereld, begin bij de opvoeding: vanachter de 
voordeur naar de democratie en verbinding". Vanuit 
deze invalshoek zoekt hij met ons op de gespreksdag 
naar handvatten voor betrokken burgerschap in het 
algemeen. 
 
 
 
 
  

 

 

 

Elsbeth Koek werkt bij het Instituut voor 
Maatschappelijke Innovatie (IMI). Eerder was zij 
gemeentesecretaris, raadsgriffier en raadslid.  
Zij is gespecialiseerd in nieuwe maatschappelijke 
verbindingen en leidt het gesprek tussen u en Micha 
de Winter. Zij stelt graag vragen waar anderen 
omheen dansen. Maar wel met tact en gevoel zodat 
we ons aan elkaar verbinden en ons veilig voelen om 
wat niet bespreekbaar lijkt te bespreken. 

 

 

 
 

 

  



Programma gespreksdag 10 december 2011 Borchuus, Ke rkplein 3, 7051 CX, Varsseveld 

Wat komt kijken bij zorgzaam burgerschap? 
Wat mogen, kunnen en moeten burgers van de gemeente verwachten 

en wat mag, kan en moet de gemeente van burgers verwachten? 
 

Let op: u bent ingedeeld in de 

binnenring met buurtbewoners / verenigingsleden / m antelzorgers / 

buitenring werkveld / buitenring gemeentebestuur 

 
9:30 uur Ontvangst door De Kerstman. 
 
10:00 uur Welkom door De Kerstman. 
 
10:10 uur Elsbeth Koek stelt de leden van de raadswerkgroep en de wethouders sociaal beleid voor: 

wat beweegt en verwachten de raadsleden en wethouders? 

10:20 uur Verdelen over drie zalen (deelnemers aan de buitenringen kiezen zelf een zaal, 
ook bij elke gespreksgroep is een buitenring). 

 
10:25 uur Inventarisatie in gespreksgroepen in drie verschillende zalen: 
 - buurtbewoners onder leiding van Micha de Winter; 

- mantelzorgers onder leiding van Elsbeth Koek; 
- verenigingsleden onder leiding van Jeroen van Urk. 

 
In elke gespreksgroep is een Vraagmuur, een Uitdaag muur en een Klaagmuur. 
Alle deelnemers in de binnenring kunnen daarop hun wensen/vragen, ideeën en/of 
kritiek/klachten noteren. Die bundelen we in gespre ksvragen voor het middagprogramma. 
U kunt hier dus vooraf al over nadenken.  
 

11:25 uur Terug naar gezamenlijke vergaderzaal. 
 
11:30 uur Terugmelding door gespreksleiders van de geïnventariseerde gespreksvragen. 
 
11:45 uur Inspiratie: inleiding Micha de Winter. 
 
12:30 uur Lunchbuffet. 
 
13:15 uur Ideevorming: in drie achtereenvolgende rondes met de binnenring van inwoners. 

Onder leiding van Elsbeth Koek en met Micha de Winter. 
Elsbeth Koek kan eventueel de toehoorders in de buitenring betrekken. 
 
- Wat kun je als inwoner bieden om een zorgzame burger te zijn? 
- Wat heb je als inwoner nodig om een zorgzame burger te zijn? 
- Wat kan het werkveld aanbieden om dit te bereiken? 
 
- 1e ronde van 13:15 - 14:00 uur met buurtbewoners; 
- 2e ronde van 14:00 - 14:45 uur met verenigingsleden; 
- korte pauze van 14:45 - 15:00; 
- 3e ronde van 15:00 - 15:45 uur met mantelzorgers. 
 
NB. Tijdens het gesprek met één gespreksgroep, zijn de andere gespreksgroepen toehoorder. 

 
15:45 uur Afsluiting door Elsbeth Koek met raadswerkgroepleden en wethouders. 
 
16:00 uur Thee met kerstkrans. Uitreiken kersattentie aan inwoners en werkveld. 


