OVERHEID MASSIVE OPEN ONLINE COURSE OMOOC

WERKEN MET
MAATSCHAPPELIJK
INITIATIEF

Op dit moment barst het in Nederland van de
maatschappelijke initiatieven zoals energiecoöperaties, bewonersbedrijven, zorgcoöperaties en andere sociaal innovatieve wijkontwikkelingen. Deze initiatieven lijken waarde te
creëren die leiden tot een duurzaam alternatief voor het huidige economische systeem,
de afgebouwde verzorgingsstaat en het
traditionele politieke bestel. Ook bedrijven en
overheden zien steeds meer de waarde van

deze initiatieven in. Hoe komt het dan dat er
naar schatting slechts 1 op de 9 van de circa
10.000 initiatieven succesvol is? Wordt het
niet tijd om beter te onderzoeken onder welke
voorwaarden maatschappelijke initiatieven
structureel succes kunnen boeken? Antwoorden op deze vragen, praktische tools, tips en
handvatten om direct toe te passen vind je in
de online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief die start op

18 JANUARI
om 12.00 uur

Meld je aan via www.omooc.nl en doe mee!
Met videocolleges van onder andere
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ONLINE VIDEOCOLLEGEREEKS OMOOC WERKEN MET MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF

‘Veel initiatieven slagen er niet
in om tot volle wasdom te
komen, duurzaam te groeien
of überhaupt op te starten.’
Het gevolg is een aanzienlijk verlies aan
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In deze vijfdelige online collegereeks

match’ en hoe kunnen we dit op effectieve

kijken we specifiek naar de initiatieven,

wijze oplossen?

Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen
Radboud Universiteit Nijmegen

‘HET FINANCIEREN VAN MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN
MET ALLEEN MAAR GELD IS NIET
MEER VAN DEZE TIJD.’

De omooc Werken met maatschappelijk
initiatief bestaat uit vijf online colleges
en opdrachten met daaraan gekoppeld
een discussieplatform en aanvullend
lesmateriaal. Na het bekijken van ieder

Introductie

Derk Loorbach, hoogleraar sociaaleconomische transities Erasmus
Universiteit Rotterdam
College 1

Nieuwe businessmodellen
samen werken aan waardecreatie

verworven kennis en inzichten in staat

Jan Jonker, hoogleraar duurzaam
ondernemen Radboud Universiteit
Nijmegen

gesteld direct in de praktijk aan de

College 2

college worden deelnemers met de

slag te gaan met collega’s en andere
belanghebbenden. Het mooiste is als
je zelf lunchbijeenkomsten rond ieder
college organiseert, waarbij je collega’s
en direct betrokkenen uitnodigt. Om
vervolgens na ieder college door te
discussiëren en in groepsverband aan
de slag te gaan met de opdrachten.
Dat levert meteen meerwaarde! Wil
je liever solo vliegen? Dat kan ook.
De opdrachten kun je dan nog steeds
maken, alleen is het in groepsverband
niet meer mogelijk. Op 18 januari
aanstaande om 12.00 uur lanceren wij
het eerste college.

Knooppunten tussen top down en
bottom up
Rinske van Noortwijk, directeur Greenwish
College 3

Maatschappelijk aanbesteden:
neem initiatieven serieus!
Boukje Keijzer, directeur 7Zebra’s
College 4

Op naar een andere
organisatiecultuur
Corine Hansen, organisatieadviseur
gemeente Hollands Kroon
College 5

Begrip van de lokale democratie
als sleutel tot maatschappelijk
initiatief
Koos Janssen, burgemeester
gemeente Zeist
Afsluiting

Derk Loorbach

VOOR WIE IS DEZE OMOOC?
Deze collegereeks is bedoeld voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren. We willen
hen helpen om op duurzame wijze met
maatschappelijke initiatieven aan de slag te
gaan. Om deze reden lichten we casussen
op gemeenteniveau uit.
Het vertrekpunt is het maatschappelijk

initiatief. De course laat zien hoe initiatiefnemers te werk (kunnen) gaan, wat goed lukt,
en waar ze nog tegenaan lopen. De casuïstiek van initiatiefnemers staat centraal.
Daarom is deze course ook interessant voor
initiatiefnemers van maatschappelijke initiatieven. Bij de deelnemers is geen voorkennis
vereist.

RESERVEER IN JE AGENDA
Zet ze nu alvast in je agenda: vijf weken
lang vanaf maandag 18 januari lanceren
we om 12.00 uur een videocollege. Ben je
geïnteresseerd in de omooc Werken met
maatschappelijk initiatief, meld je dan aan
op www.omooc.nl. Ben je niet in de gele-

genheid het college op
dat moment te bekijken? Geen probleem, na
lancering kun je de colleges op ieder gewenst
moment bekijken.

OVER DE INITIATIEFNEMERS

Zaken en Koninkrijksrelaties en Greenwish
en is geproduceerd door de Vereniging voor
OverheidsManagement, Public Cinema en
Publiek Denken.

De omooc Werken met maatschappelijk
initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse

OVER OMOOC
Omooc is een samentrekking van de ‘o’
van overheid en mooc staat voor massive
open online courses. Het is een nieuwe
manier van kennis verwerven en delen in
de publieke sector. Een omooc bestaat uit
vijf of acht videocolleges van ieder acht tot
twaalf minuten die een verhaal vertellen op
een frisse inspirerende manier. Een omooc

wordt altijd opgebouwd rond een actueel
thema en gegeven door toonaangevende
sprekers. De videocolleges kunnen via
omooc.nl op elk
moment bekeken worden, in
je eigen tijd en
tempo.

Meld je aan via www.omooc.nl en doe mee!

Programma Ambitie

#omooc

