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Waarom Engeland?

• Burgers die bedrijfsmatig lokale 
overheidstaken uitvoeren. Duurzaam 
behoud en uitbreiding van 
maatschappelijke voorzieningen. 
Betaalbaar voor iedere burger en 
bedrijfsmatig met een gezonde 
exploitatie. 

• In Engeland is dit al meerdere decennia 
gemeengoed, in Nederland zijn we net 
begonnen. Wat kunnen we hiervan 
leren….





5 werkbezoeken

• St Lukes community centre, Londen, 
http://www.slpt.org.uk/

• Bromley by Bow, Londen, 
http://www.bbbc.org.uk/

• Heart for Hastings, Hastings, 
http://heartofhastings.org.uk/

• Hastings Pier, Hastings, 
http://hastingspier.org.uk/

• Saltdean, Brighton, 
http://saltdeanlido.org/



St Lukes en Plunkett Foundation

Plunkett foundation: 
• Ondersteunt sociale ondernemingen om te komen tot een duurzaam 

business plan
• Dorp gezamenlijk zelf exploiteren: cafe, restaurantje, winkeltje
• In dorpen veel met vrijwilligers, steden veel betaalde krachten

Keep it local

• Wijkcentrum met commerciële 
diensten: biologische tuin, horeca, 
catering en zaalverhuur

• Subsidies rijksoverheid en lottery
• Opbrengsten terug voeren terug naar 

welzijn: Ontmoetingsplek, 
dagbesteding ouderen 55plus club

• Employment duidelijk aanwezig



Bromley by Bow
• Geen health centre maar een community 

department store

• Je kunt ook betalen met tijd: time banking

• Stop building health centres; inbedden in 
community centre; echt programmatische integratie

• Integratie eerst wonen-werk-welzijn-zorg
kans creëren waar iemand bij kan, en direct ook de 
volgende kans laten (ook in fysieke omgeving)

• Health centre; geen balie, maar in gesprek met

It has to be the community themselve that changes themselves



our mission is to
enable people to be

well and live life to the
full in a vibrant 

community



Translation, not replication (Bromly by Bow)
• Concept is contextgebonden, trial and error, experimentation: niet te 

repliceren
Onderliggende basis:
• Start small and grow things in context
• Most powerful influencers are simple human principles:

• Quality of human relationships
• Compassion; caring beteen people
• Generosity; giving freely to people
• Mutual need
• Positive design and environments; creating spaces that engage and feel like home
• Blurring the boundaries: geen gescheiden systemen
• Long journeys: generational change, sticking with people
• Built-in fun: essential for succes
• Having big expectations: assume it’s possible
• Let go: encourage freedom to innovate and provide resources for people to be

entrepreneurial



Heart for hastings en hastings pier

Heart for Hastings
• Sociale woning project; durven te hopen, veel tegenstand

• Rol overheid: overstijgende verantwoordelijkheid, hier niet genomen

• Iniatiefnemer erachter: kernfiguur in lokale community 
Usual suspects nodig

• Proceskennis zo belangrijk; 
onafhankelijkheid en mensen bij elkaar krijgen





Hastings pier
• Hoe exploitabel maken? Lokale inbedding. Tekorten in de toekomst door inzet van bewoners bijeen brengen, lokale 

bewoners zijn ook echt je klanten
• Ondernemerschap: eigenlijk geen prognose dat je ooit quitte speelt
• Bij-effect van het repareren van de pier; meer vertrouwen, identiteit teruggegeven: anker om andere dingen aan 

op te hangen. Onderscheidende pier van andere
• Betaalde kracht directeur; professioneel evenementenbureau



Saltdean
• Onmogelijke opdracht, maar fysieke plek kan inspiratie geven

• Levenswerk: don’t start

• Vrijwilliger of professional: toen hadden we het voor elkaar dat het 
zou blijven, maar werd de volgende dag wakker: nu moeten we het 
wel professioneel doen

• 5 do’s en don’ts



Algemene lessen
• Integrale aanpak wonen-werk-welzijn en zorg, nog nadrukkelijker integraal

• Sociaal ondernemerschap nog 2 dimensies in betrokkenheid: 
professionaliteit en dragen ondernemersrisico
In Nederland nog erg verwend; je kunt dus veel meer als 
bewonersinitiatief. Moet je ook bereid zijn om het niet als stichting in de 
avonduurtjes; heb het lef om bedrijfsmatig te denken

• Ondersteuningsstructuur ondernemen begint ook bij welzijn (in nederland
scheiding werkgelegenheid en sociaal domein)

• Rol overheid belangrijk; hoe gelijkwaardig speler in dat spel?

• Niet meenemen uit Engeland: energietransitie in kinderschoenen, geen 
gedachte om vanuit sociaal veld klimaatdoelen vanuit Parijs te halen

Keep it local


