
 

 

Samenleving anno nu 
De maatschappelijke veranderingen gaan ons allemaal aan en we kennen ze 

inmiddels wel: de begrippen als ‘participatiesamenleving’, ‘burgerinitiatieven’, 

‘zelforganisatie’, ‘doe-democratie’, ‘civil society’, ‘coöperatiesamenleving’. 

Verschillende termen die langzaamaan gemeengoed beginnen te worden in 

debatten, beleidsdocumenten, bedrijfsstrategieën, marketingcampagnes, 

subsidieaanvragen en in de media, maar wat betekenen ze in de praktijk? 

Welke voorbeelden zien we? Welke zijn succesvol, welke niet en waarom? Wat 

kunnen we hiermee? 

Tijdens de themabijeenkomst zal Emiel Rijshouwer, onderzoeker aan de 

afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hier dieper op 

ingaan. Aan de hand van uiteenlopende voorbeelden uit binnen en buitenland 

en met een interactieve insteek slaan we tijdens deze themabijeenkomst een 

brug naar de ervaringen, omstandigheden en ontwikkelingen in 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Uitnodiging Themabijeenkomst 2014 

“Zelforganisatie, hoe werkt dat?” 

Voor wie 
Het Gebiedsplatform nodigt u allen 

uit voor deze inspirerende avond. 

Naast de bij het Gebiedsplatform 

aangesloten organisaties, zijn ook 

overheden, politieke partijen, het 

bedrijfsleven, belangenorganisaties 

en andere belangstellenden uit de 

regio van harte welkom.  

Ga de uitdaging aan en denk mee, 

doe mee en ga aan het eind van de 

avond naar huis vol nieuwe energie 

en inspiratie! 

Emiel Rijshouwer 
Samen met professor Justus 

Uitermark, bijzonder hoogleraar 

samenlevingsopbouw, doet Emiel 

Rijshouwer wetenschappelijk 

onderzoek naar verschillende 

vormen van zelforganisatie, 

idealiter open en collaboratieve 

netwerken zonder centrale 

coördinator. Zij vragen zich af en 

onderzoeken of, hoe en onder 

welke omstandigheden via bottom-

up initiatief gemeenschappelijke 

voorzieningen worden 

georganiseerd, welke initiatieven 

verdwijnen, welke opkomen en wat 

de levensvatbaarheid bepaalt. 

Na afloop is er volop gelegenheid om na te praten tijdens 

de netwerkborrel. 

Datum  : Woensdag 24 september 2014 

Tijd  : 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

Locatie : De Til, Breestraat 1, Giessenburg 

Programma: 

1. Opening  
 door  Jan Boele – Vice-Voorzitter Gebiedsplatform Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

2. Zelforganisatie, wat is dat? 

3. Pauze 

4. Zelforganisatie, hoe werkt dat? 

5. Afsluiting 

www.gebiedsplatform.nl 

info@gebiedsplatform.nl 

Blijf op de hoogte en denk mee via 

twitter: @Gebiedsplatform 

 

http://www.gebiedsplatform.nl/
mailto:info@gebiedsplatform.nl

