Een voorbeeld:

I

n Leeuwarden loopt iemand met een
complexe combinatie van fysieke, mentale en
persoonlijke eigenschappen al jaren door de
wijk. Al jaren buiten de gangbare samenleving,
want hij mist de vaardigheden om mee te
doen. Al jaren gepest door de jongeren, want
hij is een beetje gek. Sinds een paar jaar loopt
hij nog steeds door de wijk, maar nu met een
gele jas en een afvalprikker. De mensen maken
praatjes met hem, over het afval of het weer. De
jongeren laten hem zijn werk doen en krijgen een
schoon voetbalveldje. Van het bewonersbedrijf
in de wijk krijgt hij in ruil voor zijn werk een
aantal maaltijden, want geld kan in verkeerde
handen vallen. Die maaltijden worden gekookt
door bewoners in de wijk, die werken bij het
bewonersbedrijf.
Afval prikken in plaats van zwerven in de wijk;
eten krijgen in plaats van geld; koken voor de wijk
in plaats van dozen vullen in een bedrijfsmagazijn.
Het zijn voorbeelden van de circulaire waarde van
een sociale coöperatie. Armoede is van alle tijden,
armoedebestrijding ook. Niets nieuws onder de
zon, zo lijkt het. Maar aan de horizon gloort hoop.

Expeditie ‘Bestaanszekerheid’
De Sociale Alliantie (landelijk netwerk
armoedebestrijding) is een expeditie gestart:
een ontdekkingsreis met basisinitiatieven
die door, voor en met elkaar praktische
verbeteringen willen aanbrengen in hun
eigen leefsituatie. Op onze expeditie
ontmoeten we collectieven van burgers die
met een andere blik naar hun eigen situatie
kijken: hun blik is die van de hele leefsituatie
waarin ze zich bevinden, ze plaatsen
armoede in een veel breder perspectief.
En als collectief van ervaringsdeskundigen
werken ze samen, elk vanuit hun eigen
‘deskundigheid’, niet om armoede te
bestrijden maar om bestaanszekerheid
veilig te stellen, voor zichzelf, voor elkaar en
voor anderen. Dat is zo makkelijk nog niet:
het dagelijkse werk in het collectief vergt
veel inzet, ze lopen tegen belemmerende
regels en verordeningen van overheden en
organisaties aan en hebben al hun energie
nodig om hun initiatief in gang te houden.

PEER ‘M!
UIT DE ARMOEDE,
OP WEG NAAR
BESTAANSZEKERHEID
Sociale coöperatie
Door verbindingen te leggen tussen
deze burgercollectieven ontdekten we
langzaamaan een patroon: deze collectieven
geven een praktische en collectieve invulling
aan sociale grondrechten, rechten die zijn

vastgelegd in de Grondwet, rechten over
inkomen, wonen, sociale zekerheid, zorg en
onderwijs. We noemen ze daarom sociale
coöperatie.
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Start peering!
Herken je die beweging? Dan ben je
op de goede weg! Start zelf een sociale
coöperatie. Ben je al (onderdeel van) een
sociale coöperatie? Leg contact met anderen
en wissel ervaringen uit. Werk je bij de
overheid of een instelling? Kijk om je heen
wie hiermee bezig zijn en verken hoe je
kunt samenwerken. Het gaat immers over
grondrechten, loslaten is geen optie. Start
peering!
Meer weten?

Voor meer informatie over sociale coöperaties kijk op:
www.socialecooperaties.nl en www.initiatief.nu

