
 

 

Zomerschool Samenlevingsopbouw 2022 
5 t/m 8 september  
Locatie: accommodatie de Wolfskuil, Ommen   
 
Doorbreken met opbouwwerk.  
In buurten, wijken en dorpen in Nederland komen 
de tekortkomingen van het neoliberale beleid van 
de afgelopen 30 jaar ongenadig samen. Ongelijkheid 
in onderwijs, inkomen, werk, huisvesting, 
gezondheid, veiligheid, zorg, welzijn en vrije tijd 
manifesteert zich in een onrechtvaardige verdeling 
in de kwaliteit van leven. We zien gelukkig steeds 
meer initiatieven van buurtbewoners die de handen 
ineen slaan om met collectieve acties de 
doorgeslagen individualisering te doorbreken. Denk 
aan buurtbedrijven, pluktuinen, buurtcoöperaties, 
aanpak leefbaarheid en duurzaamheid,  onderlinge 
zorg etc. De roep om ander beleid is steeds 
manifester, maar deze breekt pas door met een 
beweging van krachtige gemeenschappen van 
onderop.  
Samenlevingsopbouw in buurten en wijken krijgt 
langzaam maar zeker meer wind in de rug en 
vakbekwame opbouwwerkers die dit kunnen 
ondersteunen zijn hard nodig.    
 
Ben jij de professional die we zoeken? 
Ergens tussen de 600 en 800, en misschien nog wel méér sociale professionals en zzp-ers beoefenen 
het vak van opbouwwerk in Nederland. Vaak onder uiteenlopende benamingen zoals buurtmaker, 
buurtbinder, sociaal makelaar, buurtcoach, buurt- en wijkwerker etc. En dat aantal groeit. Bijna 
wekelijks komen nieuwe vacatures voorbij. Het blijkt echter moeilijk om goed toegeruste mensen 
hiervoor te vinden. In 2021 organiseerden wij de eerste Zomerschool Samenlevingsopbouw. Die 
smaakt naar meer. Ook in 2022 willen we met zo’n 15 tot 20 intrinsiek gemotiveerde opbouwwerkers 
een kopgroep vormen, die hun vakkennis en -bekwaamheid een flinke boost willen geven.  
 
Wij zoeken mensen  

• Die zien dat de tijd rijp is om sociale kwesties met en vanuit bewoners op te pakken  en flink 
willen investeren in nieuw élan in buurten, wijken en dorpen. 

• Die streetwise actief zijn in buurten om met (re)creatieve activiteiten en voorzieningen 
onderlinge contacten te versterken.  

• Die met vakgenoten een netwerk van kwartiermakers/ambassadeurs willen vormen, die 
samenlevingsopbouw op de kaart gaan zetten in eigen stad, regio of netwerk. 

 
Herken je dit? Dan zoeken we jou!  
Meedoen aan onze zomerschool samenlevingsopbouw brengt je in een rollercoaster van vier volle 
dagen met een rijke mix van inhoudelijke colleges en praktische werksessies. Nieuwe inzichten en 
kennisbronnen over de potenties van gemeenschappen tegen de achtergrond van globalisering en 

EMBGG → Wie zijn wij? 
Wij zijn gek op opbouwwerk, het mooiste vak in de 
sociale sector. We zijn gepokt en gemazeld in de 
praktijk, in het delen van kennis, in trainingen, 
organisatieadvies en storytelling over het vak.  
Onze missie is professionals en organisaties toe te 
rusten voor het werken ín, mét en vanuit 
gemeenschappen. Wij verzorgen mede de inhoud 
van de zomerschool. Meer weten; kijk op 
www.EMBGG.nl 
 
NHL Stenden Hogeschool draagt zorg voor de 
organisatie en ondersteuning van deze zomerschool. 
Al decennia lang leiden we opbouwwerkers op via 
onze bachelor- en master Social Work. Sinds kort 
bieden we ook de Associate Degree ‘Participatie en 
Buurtontwikkeling’ aan. Meer weten; kijk op 
www.NHLStenden.com 

 
 

 

http://www.embgg.nl/
http://www.nhlstenden.com/


 

 

alternatieven voor marktwerking.  Werksessies met uiteenlopende methoden en technieken uit de 
wereld van design thinking en transitiekunde. Onderwerpen die de revue passeren zijn: 

• Visie op samenlevingsopbouw voorbij privatisering en marktwerking. 

• Werken aan sterke en vitale gemeenschappen in de komende decennia. 

• Keuzesessies over maatschappelijke opgaven, zoals 
o Inclusieve gemeenschappen tegen armoede en eenzaamheid. 
o Energietransitie en duurzame wijken / sustainable communities. 
o Actiegericht en politiserend werken. 
o Eigen thema’s, door de deelnemers zelf ingebracht. 

 
Werkwijze 
Voorafgaand aan je deelname aan de zomerschool formuleer jij je eigen praktijkuitdaging, waarmee 
je impasses en tegenstellingen gaat doorbreken Die mag best ambitieus zijn. Iets waar je mee bezig 
bent, of wat je altijd al wilde oppakken. Huiswerk vooraf is een ruw plan of idee waarbij je aangeeft 
met welke bewoners, partners en collega’s je dit wilt aanpakken. 
Met kennis en inzicht uit de zomerschool werk je dit uit tot een concreet plan voor het versterken 
van samenlevingsopbouw in jouw regio en netwerk.  Het EMBGG/NHL Stenden team en je mede 
deelnemers ondersteunen je daarbij en kijken kritisch en constructief mee. Elke dag rond je af met 
toetsing aan de praktijk; je raadpleegt een actieve bewoner of collega van je thuisfront. Wij reiken 
werkprincipes en methoden aan zoals design thinking, futures literacy design en activerend 
onderzoek. Aan het eind presenteer jij jouw plan aan een panel praktijkdeskundigen. 
 

• Intake  
Voor een goede match en voorbereiding op het programma houden we met elke deelnemer een 
intakegesprek. We bespreken jouw drijfveren, je kwaliteiten en wat je van de zomerschool 
verwacht.  

• Jouw uitdaging 
Na afloop van de zomerschool ga je naar huis met actuele inzichten en kennis, een dijk van een 
netwerk van collega-opbouwwerkers en een ontwerp voor agendering en lokale inbedding van 
samenlevingsopbouw in jouw eigen werkgebied. 

 
Door wie? 
We starten elke dag met een stevige bijdrage van toonaangevende deskundigen. Het verdere 
programma wordt grotendeels door het EMBGG/NHL Stendenteam verzorgd.  
We hebben een inspirerende locatie in Ommen gevonden, waar er naast hard werken ook ruimte is 
voor ontspanning en plezier maken. 
 
Wanneer, waar en kosten? 
Maandag 5 t/m donderdag 8 september 2022 in De Wolfskuil in Ommen.  
De kosten bedragen € 2250,- per deelnemer, inclusief drie overnachtingen, maaltijden en 
koffie/thee/fris.   
 
Aanmelden en meer informatie?  
Meld je aan via het online formulier via deze link. 
De deadline voor aanmelden is 1 juli.  
 
Neem voor vragen over het inhoudelijke programma contact op met  
Paul Vlaar (EMBGG, 06 51183161) of Jaap Ikink (NHL Stenden, 06 42299966) 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWPc6SJurvj9PnMpy0nslSBRURTM2UjNTTkFBNkRFV1pFTEU2TDVVNVFKVCQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c35A782C8-2605-43CA-A364-78ADE4021250

