Workshops, inleidingen, op lokatie,
meemaken, gaming, de borrel,…
#Krachtproef18
Disclaimer: Programma is nog steeds in ontwikkeling. Volg www.krachtproef.org

Donderdag 1 november
Ochtend
Key Note speech
1. Nico de Boer trapt af met een verhaal getiteld ‘Als je opbouwwerk serieus neemt,
moet je bouwen aan nieuwe instituties op basis van burgerschap’.
Google ‘Nico de Boer’ en je ziet wat deze wetenschapper, onderzoeker, journalist, beleidsschrijver
allemaal gedaan heeft. En allemaal op het sociale terrein.
Hij is de man die samen met Jos van der Lans Nederland aan de Burgerkacht heeft gekregen. Samen hebben ze in
opdracht van de RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen) het baanbrekende advies ‘Burgerkracht’
geschreven. Dat is het inhoudelijke basisadvies waarop de grote transitie in het sociale domein (2015) in Nederland is gefundeerd. De voormalig hoofdredacteur van het Welzijnsweekblad en grondlegger van het begrip Burgerkracht is een vriend van het opbouwwerk, maar ook kritisch. Aan de bar: “Zijn opbouwwerkers de beleidsslaven van de instituties of partners van inwoners en hoe zit dat met die ‘oude’ verheffingsdoelstelling?’
De hele dag door…
2. Serious Community Game
De opbouwwerkmessen worden geslepen op Krachtproef18
Krachtproef is ontmoeting, je vakkennis bijvijlen, je laten inspireren door collega’s, werkbezoeken,
wetenschappers en opiniemakers uit ons vakgebied. Maar dit jaar worden ook de geslepen tijdens
een serious game. Een oefening in beelddenken en in overtuigingskracht. Een strijd waarbij de inzet
van alle middelen is geoorloofd, inclusief jezelf.
Een Amerikaanse Silicon Valley wonderboy met pleinvrees en roots in Friesland, wil investeren in het
opbouwwerk en in Friesland. Slaagt jouw team er in door middel van een inspirerende
opbouwwerkstory inclusief beeldverhaal om hem te verleiden om voor jullie plan te kiezen?
Enrico Dust is zijn naam. De naam zegt het al: waar hij komt waait het stof op. Sterrenstof om precies
te zijn. Lees meer: https://krachtproef.org/bericht/krachtproef-18-jouw-mooie-opbouwwerkverhaal-storytelling

Praktijksessies
3. Hoe de spannende geschiedenis van Jubbega allesbepalend is voor het werken aan sociale
veranderingen.
Jubbega is een dorp met een eigen sociale geschiedenis dat werkt tot aan vandaag door in de
omgang, organisatievormen, communicatie. Met de historische vereniging en dorpsprominenten
rondom de sociale dorpspomp.
Met op donderdag ook, Bert Looper, de directeur van Tresoar, het centrum van de geschiedenis van
Friesland, geboren in Jubbega.
De geschiedenis is en blijft bepalend voor de manier waarop een gemeenschap zich organiseert en
hoe bijvoorbeeld de relatie dorp-gemeente er uit ziet. In Jubbega is dat meer dan ergens anders te
zien.
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4. Akkrum, een dorp waar alles om verbinden gaat
Het dorp Akkrum is een groep inwoners de hele dag bezig met het toverwoord ‘verbinden’, maar
dan krijg je ook wat voor elkaar. Het dorp krijgt zo het dorp vol in beweging. Met als hoogtepunt het
theaterspektakel Meet me at the Fountain waar 600 inwoners aan mee werkten. Een verhaal over
inwoner Folkert Kuiper die naar Amerika ging. Daar Frank Cooper heette en het grootste warenhuis
te wereld opende.
Een speciale groep in het dorp is alleen maar bezig verbinden, verbinden, verbinden. We komen in
de Doarpskeamer, doen de kunstroute en een Denk-Mee-Sessie

5. Het Leerbedrijf opbouwwerk
Het Heerenveense opbouwwerk is een Leerbedrijf opbouwwerk gestart. Samen met NHL
Stendenhogeschool worden jonge Heerenveners opgeleid.
Het is leren buiten het klaslokaal en vooral op het buurtplein zodat professionals, studenten en
inwoners door, van en met elkaar leren.
Caleidoscoop (welzijnswerk in Heerenveen) doet zo een bijzondere stap, namelijk een eigen
opleiding voor opbouwwerkers starten. En dat is nodig want de vraag naar de werkers is enorm.
We gaan leren met het opbouwwerkDNA en een lab rond het IAGreflectiemodel. Is dat wat voor het
opbouwwerk?
6. Buitengewoon De Greiden, nieuwe democratie in de wijk
In de Heerenveense wijk De Greiden wordt al 2 jaar geoefend met nieuwe vormen van lokale
democratie: een ingelote wijkraad van 25 bewoners en bewoners die ‘meeschrijven’ aan het
thematisch raadsprogramma van de gemeenteraad. En zij hebben de plannen voor de openbare
ruimte gemaakt. Inmiddels hebben ze nieuwe uitdagingen, waar ze de tanden in gaan zetten. En ook
nog met wat obstakels te overwinnen, dus tijd voor een Denk_Mee-Sesssie.
Bewoners, wethouder Jelle Zoetendal, ambtenaren, ze zijn er bij.
www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Folder-De-Greiden.pdf

Avond
Krachtproefdiner
7. Serious Community Game
Tussenstand, nieuwe opdrachten, geheime undercoveroperaties. Samen met visualizer,
wonderkind en dichter Frank Los. www.franklos.nl/
8. Avondprogramma
met pubquiz, dj en alles wat er nog meer opkomt.
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Vrijdag
Ochtend
9. Meet me in the morning
Een morgen met tijd voor elkaars verhalen en vragen en dat doen we oa. met yoga, met een
natuurwandeling olv een gids. Of gewoon vakmatig ‘aan de klets’. En natuurlijk de Serious
Community Game

Middag
Praktijksessies
10. Hoe de spannende geschiedenis van Jubbega allesbepalend is voor het werken aan sociale
veranderingen.
Jubbega is een dorp met een eigen sociale geschiedenis dat werkt tot aan vandaag door in de
omgang, organisatievormen, communicatie. Met de historische vereniging en dorpsprominenten
rondom de sociale dorpspomp. En op vrijdag met de Friese verteller en schrijver Kerst Huisman. O.a.
bekend van ‘Opstand in de turf”.
De geschiedenis is en blijft bepalend voor de manier waarop een gemeenschap zich organiseert en
hoe bijvoorbeeld de relatie dorp-gemeente er uit ziet. In Jubbega is dat meer dan ergens anders te
zien.
11. Akkrum, een dorp waar alles om verbinden gaat
Het dorp Akkrum is een groep inwoners de hele dag bezig met het toverwoord ‘verbinden’, maar
dan krijg je ook wat voor elkaar. Het dorp krijgt zo het dorp vol in beweging. Met als hoogtepunt het
theaterspektakel Meet me at the Fountain waar 600 inwoners aan mee werkten. Een verhaal over
inwoner Folkert Kuiper die naar Amerika ging. Daar Frank Cooper heette en het grootste warenhuis
te wereld opende.
Een speciale groep in het dorp is alleen maar bezig verbinden, verbinden, verbinden. We komen in
de Doarpskeamer, doen de kunstroute en een Denk-Mee-Sessie
.
12. Het Leerbedrijf opbouwwerk
Het Heerenveense opbouwwerk is een Leerbedrijf opbouwwerk gestart. Samen met STenden
Hogeschool worden jonge Heerenveners opgeleid.
Het is leren buiten het klaslokaal en vooral op het buurtplein zodat professionals, studenten en
inwoners door, van en met elkaar leren.
Caleidoscoop (welzijnswerk in Heerenveen) doet zo een bijzondere stap, namelijk een eigen
opleiding voor opbouwwerkers starten. En dat is nodig want de vraag naar de werkers is enorm.
We gaan leren met het opbouwwerkDNA en een lab rond het IAGreflectiemodel. Is dat wat voor het
opbouwwerk?

13. Buitengewoon De Greiden, nieuwe democratie in de wijk
In de Heerenveense wijk De Greiden wordt al 2 jaar geoefend met nieuwe vormen van lokale
democratie: een ingelote wijkraad van 25 bewoners en bewoners die ‘meeschrijven’ aan het
thematisch raadsprogramma van de gemeenteraad. En zij hebben de plannen voor de openbare
ruimte gemaakt. Inmiddels hebben ze nieuwe uitdagingen, waar ze de tanden in gaan zetten. En ook
nog met wat obstakels te overwinnen, dus tijd voor een Denk_Mee-Sesssie.
Bewoners, wethouder Jelle Zoetendal, ambtenaren, ze zijn er bij.
www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Folder-De-Greiden.pdf
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14. Pauzenummer als Key note speech
De wereldberoemde gebroeders Anker are in the house. Ze zijn strafrechtadvocaten te Leeuwarden.
De firma Anker & Anker heeft zich gespecialiseerd in strafrecht en met name in strafzaken, waarin tbs
en cassatie een belangrijke rol spelen. Maar het zijn ook echte gemeenschapsdieren. De broers zijn
actief in het verenigingsleven van Akkrum. In 2013 namen ze afscheid van na 35 jaar organiseren en
becommentariëren van het Fries kampioenschap mastklimmen. Ook waren ze betrokken bij het
spijkerslaan, Slingeraap en Tûne Lûke. Bij feesten viel het hen op dat de pauzes vaak het gezelligst
zijn. Ze besloten toen een "pauzefeest" te houden in het plaatselijke. Na de kleine pauze volgde de
grote pauze met verloting en het programma van die avond werd afgesloten met dansen: het ging
immers om de gezelligheid. Opbouwwerkers in toga. Dit kan wat worden….

Avond
Krachtproefdiner
15. Serious Community Game
En nu…?
De Finale van de Serious Community Game. Met muziek en oranjekoeken.
16. Bonte avond
De laatste Krachtproef avond, met van alles en nog wat. Jamila, de stadskunstenaar van Leeuwarden
helpt ons daarbij. En ze is meer, zoals schrijfster van een kinderboek wat ook tegelijkertijd theater is
en maakt muziek als Bisoe, Meneer Bakker en in de band O,Kutjes. De bar is open. Bitterballen en
kaas zijn er ook. Ze maakt de avond ter plekke en samen met ons. Something is going on .

Zaterdag 3 november
Ochtend
Vier keer energietransitie
17. Workshop Werkgroep Energie en Opbouwwerk, Krachtproef
In 2017 is op Krachtproef17 de werkgroep opgericht. Acht opbouwwerkers zitten er in.
Hun verhaal na 1 jaar verkennen, uitproberen, profielen schetsen en energiestrategieën. Er is een
opbouwwerkopdracht en een eerste profiel voor de opbouwwerker die met de grote
energievraagstukken aan de gaat. Zie ook https://krachtproef.org/nieuws/workshop-energietransitiewerk-in-uitvoering.html
18. Hilversum Verbonden
Hilversum Verbonden, inwoners die ondernemend als vernieuwers de energietransitie zelf
organiseren. Een verband van individuele Hilversummers.
Ze stimuleert samenwerking en verduurzaming. En willen vernieuwers met constructieve ideeën
faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder
informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd
wordt. Ze werkt aan riksja’s, urban farming, deelauto’s, repair café, een gasloze woning, de Hilversum
100 challenge, en nog veel meer. Aernoud Olde vertelt.
19. De energietransitie: op het snijvlak van techniek en mensen
“Ik hoorde over de uitbreiding van vliegveld Lelystad op het moment dat ik een led lampje aan het
indraaien was. Dat voelt niet eerlijk.” Rechtvaardigheid, wantrouwen en thuisgevoel zijn heikele
kwesties bij bewoners in de energietransitie. Sociale processen in de buurt helpen mensen om
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stappen te zetten in de onzekerheden van deze transitie. Kisten Notten zal op basis van haar
ervaringen met burgerparticipatie zal met iedereen in gesprek gaan over de nieuwe rol van
opbouwwerkers in de energietransitie (die eigenlijk niet zo technisch is).
Kirsten Notten is verhalenverteller bij het Klimaatavontuur met een brede ervaring met participatie
voor oa. Klimaatakkoord en wijkaanpakken. www.klimaatavontuur.nlHet Klimaatavontuur verzorgt
workshops bewonersparticipatie bij het Klimaatverbond Nederland. www.klimaatacademie.nl
20. Energiecoöperatie IJlst
Dichtbij huis is de Energie Coöperatie IJlst. Een initiatief van een paar bevlogen IJlsters die hier vanaf
2015 al vrijwillig hun tijd in steken. De coöperatie werkt nu aan twee initiatieven: het project
Stroomdak en de Stroomtuin. Binnen Stroomdak wordt samen gewerkt aan het grootschalig zonneenergie opwekken door zonnepanelen op sporthallen, bedrijfspanden en fabrieken te installeren. De
Stroomtuin is een 2ha grote zonneweide die we in de toekomst vlakbij IJlst willen aanleggen. Harald
de Kluizenaar weet er alles van.

21.

Finale Keynote speech Hans van Ewijk

Hans van Ewijk is emeritus professor sociaal werk, auteur van diverse boeken zoals het ‘Basisboek
Sociaal Werk en Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein’. Hans van
Ewijk werkt nu nog aan de Universiteit van Tartu in Estland. Hij maakte eerder het fijne verschil
duidelijk dat we veranderd zijn van een plaatsgevende naar een plaatszoekende samenleving en
dat dat voor opbouwwerkers ook anders werken vraagt: “Van denken in toestanden, achterstanden,
problemen en stoornissen naar denken in sociaal gedrag en sociale verhoudingen.” Een spreker die,
hoe dan ook, je altijd weer raakt met zijn scherpte inzichten

Meeneemlunch
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