De beste ideeën komen vanuit burgers zelf
Bestuursleden van zc Graaggedaan namen met diverse projectgroepen, welke actief zijn op
het gebied van leefbaarheid, deel aan de masterclass imagineering.
Het project ‘Alleen samen werkt’ beoogt een bijdrage te leveren aan de bestrijding van
eenzaamheid en wil de veiligheid vergroten door initiatieven waarbij mensen zich meer
betrokken gaan voelen bij de samenleving. Deze vraag is via de masterclass ‘imagineering’
aangepakt.
Een algemene vraag die voor alle werkgroepen geldt is: Hoe zetten we ons project zodanig
op dat het leidt tot actieve deelname van de dorpsbewoners en tot een aanpak die ook na
afloop van het project door blijft gaan? De deelnemers hebben hierbij geleerd hoe deze
beweging in gang te zetten is en hoe ze deze kunnen behartigen op de langere termijn,
zodat de samenleving ook duurzaam kan veranderen en te sturen is. Zie een van de
projecten elders op deze website http://www.zcgraaggedaanleende.nl/buurttafelvideo.html
Het project wordt gesteund door de provincie Noord Brabant in het kader van de regeling
Leefbaarheid@Brabant.nl.

De masterclass is opgezet door de Breda University NHTV. Onder leiding van professor
dr. Diane Nijs, dr. Marco van Leeuwen en Suzan Lindhout MSc. De deelnemers zijn opgeleid
om sociale innovaties in buurten en wijken duurzaam en met creatieve betrokkenheid van de
bewoners op te zetten. Alle projectmedewerkers van het project ‘Alleen samen werkt’
hebben op 12 maart 2015 succesvol de masterclass Imagineering afgerond en het diploma
in ontvangst genomen.

Tot de deelnemers behoren:
 de initiatiefnemers van: het Virtueel Dorpsplein en de Helpende hand in Maarheeze;
 de Zorgcoöperatie Graag Gedaan in Leende;
 de dorpsondersteuners in Leenderstrijp.
 De wijkagenten van Leende en Maarheeze en docenten van de Politieacademie.
 Overige deelprojectleden.

Carrie van Hoef, werkgroep vrijwilligers – Marco van Leeuwen, NHTV – Riet van den Broek, werkgroep
Leenderstrijp – Suzan Lindhout, NHTV – Hidde de Blouw, Politieacademie – Diny Simkens , werkgroep
Leende, Diane Nijs, NHTV – Truus Joppen, werkgroep Leenderstrijp – Bram van Velzen, werkgroep
Maarheeze – Loes Rooijakkers, werkgroep opleidingen – Birgit van Beek, werkgroep Leende – Has van
Helvoort, werkgroep vrijwilligers – Jos de Visser, wijkagent Leende – Bernd Wondergem, projectsecretaris –
Henk van de Berg, wijkagent Maarheeze – Marcel Lieskamp, projectleider – Wim van der Linden, werkgroep
Maarheeze – Geert Hut, werkgroep Leende – Peter van Gansewinkel, werkgroep Maarheeze – Tom Immel,
docent Politieacademie. (v.l.n.r.)

