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Plan voor vandaag:
▪ Over Commons Network en onze missie

▪ De gemeenschapseconomie en de commons

▪ Wat is Community Wealth Building?

▪ Case studies + Waar lopen jullie tegenaan?

▪ Vraag 1: de rol van rijksprogramma’s

▪ Vraag 2: de rol van gemeenten

▪ Vraag 3: een andere economie?

▪ Ruimte voor uitwisseling en conclusies (Q & A)



Commons Network

Commons Network is een werkplaats voor 
de sociale en ecologische transitie.

➢ Tools – inzichten – strategieën – nieuwe modellen

➢ Rechtvaardigheid – zorgzaamheid - duurzaamheid



Onze zoektocht:

❖ Innovatieve samenwerking tussen overheid en burgers

❖ Economische democratisering

❖ Ecologische transitie

❖ Translokale solidariteit

❖ Nieuwe zorgzaamheid



Ons werk



Van commons naar gemeenschapseconomie

Commons

▪ Sociaal systeem waarin een 
duidelijk gedefinieerde groep 
mensen zich volgens heldere 
regels bezig houdt met het 
beheer van een gedeelde 
hulpbron

▪ Kritisch perspectief op 
samenleving en economie



De Gemeenschapseconomie
De gemeenschapseconomie is lokaal en democratisch en vormt 
de voorzienende basis voor gemeenschappen om zich 
economisch te uiten en om onderling waarde, welzijn en welvaart 
te creëren voorbij de markt en de staat. Ondernemingen in de 
gemeenschapseconomie zijn:

o Democratisch in governance en eigendom

o Sociaal en regeneratief in businessmodel

o Waarde aan het lokale toevoegen



Zijn er tot zover al vragen?



Community Wealth Building
Gemeenschappen versterken en de 
lokale economie opbouwen op 
sociale en duurzame wijze

Werknemer-coöperaties +

Anker-organisaties + 

Publiek-Collectieve Partnerships 

>>Democratische en 

veerkrachtige lokale economie



Community Wealth Building en Brede Welvaart



Community Wealth Building en Brede Welvaart

▪ Community Wealth Building is een aanpak die lokaal invulling
geeft aan de doelen van Brede Welvaart

▪ Community Wealth Building bouwt een andere economie die 
socialer, democratischer, duurzamer en veerkrachtiger is, 
waardoor lokaal welzijn groeit en mensen in hun kracht worden
gezet



Case study: Cleveland
o Ecosysteem van lokale cooperatieven en ankerorganisaties met mede-eigenaarschap van 

werknemers, waardoor waarde in de stad blijft

o Oude leeglopende industrie-stad, weinig 

goed werk en weinig kansen: de helft van 

de kinderen groeit op onder de armoede-

grens



Case study: Cleveland
o Incubator vanuit het maatschappelijk middenveld om nieuwe bedrijven aan te jagen, te 

begeleiden en bestaande bedrijven te democratiseren

o Revolverend fonds vanuit het 

maatschappelijk middenveld voor 

financiering van nieuwe initiatieven en 

bedrijfsleningen



Case study: Preston

o Focus op betere banen 

en lokale waarde-

creatie: hoeveel van het 

lokaal uitgegeven geld 

blijft in de stad? En wat 

kunnen publieke en 

semi-publieke

organisaties daaraan 

veranderen?

o Veel lokale weerstand tegen aanhoudende landelijke 
bezuinigingen

o Oude industrie-stad, zwaar getroffen door 
economische crisis



Case study: Preston

o Lokale coöperatieve bank opgezet 

vanuit het maatschappelijk middenveld 

voor financiering van nieuwe 

initiatieven en bedrijfsleningen

o Innovatieve – of ‘creatieve’ – manier van 

aanbestedingen, om publiek geld 

lokaler te kunnen uitgeven



CWB in Nederland: WijkWelvaartsWerk
o Onderzoek van Commons Network, 

onder andere met gemeente Amsterdam 

en Democracy Collaborative uit 

Washington

o Blauwdruk voor nieuw lokaal 

economisch denken en bouwsteen voor 

nieuwe visie op participatie en 

democratisering

o Pilots in De Banne (Noord), 

Venserpolder (Zuidoost) en 

Osdorp (Nieuw-West)



Case study: Amsterdam
o Breder begrip van ‘anker-organisaties’ 

(ook overheden en burgercollectieven 

kunnen vliegwiel zijn)

o Focus op bewegingsopbouw, om 

‘participatie-moeheid’ tegen te gaan, 

onder andere door nieuw verhaal te 

creëren over de buurt (‘dit is onze 

buurt’)

o Veel aandacht voor economische extractie en 

‘assets’, onder andere door mapping-proces

Succes: het 

Masterplan heeft 

het omarmd



Amsterdam Noord



Case study: Amsterdam
o Integratie met Masterplannen en 

nauwe samenwerking met 

gemeente

o Koppeling aan incubator voor de 

gemeenschapseconomie

o Vernieuwende focus op strijd tegen 

gentrificatie in plaats van krimp. In 

beide gevallen: empowerment

o Samen met gemeenschappen en maatschappelijk 

middenveld ‘leren van de toekomst’ en bewoners weer 

leren om te durven dromen



Community Wealth Building
o Meerjaren-trajecten + vernieuwende samenwerkingen 

met lokale overheid

o Nieuwe rol voor semi-publieke organisaties en bedrijven 

met een sociaal hart

o Investeren in een nieuw verhaal voor de wijk/regio, met 

gemeenschappen aan het roer

o Aanjagen van coöperaties en andere organisatievormen 

die lokale en inclusieve waarde borgen



Waar lopen jullie tegenaan?



En nu:

Aan de slag!



Vraag 1: Rijksprogramma’s

Hoe kunnen rijksprogramma’s zoals de City Deals, de 
Regio Deals en het Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid een aanjagende rol spelen voor de 
Community Wealth Building-aanpak? Hebben we 
daar voorbeelden van, of ervaringen mee?



Vraag 2: Gemeenten en ankerorganisaties

Hoe ziet langjarig overheidscommitment eruit bij 
Community Wealth Building? Wat kunnen gemeenten 
doen, en welke rol kunnen zogeheten 
‘ankerorganisaties’ spelen? Wat zou jouw organisatie / 
gemeente kunnen doen?



Vraag 3: Een andere economie?

Leidt inzetten op brede welvaart tot een andere 
economie? Kunnen we bij de business as usual blijven? 
Of gaat het om een omslag? Wat is de rol van de 
gemeenschapseconomie?



KOFFIE?

commonsnetwork.org

thomas@commonsnetwork.org

https://www.commonsnetwork.org/
mailto:thomas@commonsnetwork.org


Next: koppeling aan de Incubator
o Incubator = aanjaagprogramma voor de gemeenschapseconomie. 

Accelerator + Leerschool + Broker-functie

o Voor: buurtcoöps, right to challenge, MKB-ers die hun bedrijf 

willen vergemeenschappelijken, wijkambtenaren die willen leren 

over publiek-collectieve samenwerkingen

o Streven: buurtcoöp groenonderhoud, coöperatieve taxidienst, 

winkeliers-bezorgdienst, lokale buurtzorg, en nog veel meer…



Public-Civic Partnerships
PCP’s zijn het antwoord op de vastgeroeste formule van de 
Publiek-Private Partnership (PPP’s) waarmee waarde uit de 
gemeenschap wordt onttrokken in plaats van wordt 
geïnvesteerd

PCP’s zijn nieuwe ondernemingsvormen voor collectieven en 
tegelijk ook nieuwe manieren van overheden om zich tot de 
economie te verhouden. Op deze manier wordt de overheid 
via PCP’s de partner van de commons


