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KRACHTIGER ALS COLLECTIEF
De onderzoeksgroep Institutions for Collective Action (ICA) heeft het onderzoek Krachtiger als Collectief afgerond.
De combinatie van interviews en survey heeft inzicht gegeven in de uitdagingen die burgercollectieven nu ervaren
of straks verwachten. Op basis hiervan werkt ICA door aan het Kennisplatform CollectieveKracht.

De belangrijkste uitdagingen van burgercollectieven, samengevat in 3 thema’s
1. Interne werking
❖
❖
❖
❖

Financieringsperspectief
Leiderschap
Professionalisering
Opschaling

2. Ledendynamiek

3. Relatie met Overheden

❖ Ledenbinding
❖ Community-building
❖ Verantwoordelijkheid onder

❖
❖
❖
❖

leden
❖ Ledenwerving

“Professionalisering betekent voor kleinere
lokale collectieven vooral dat alles loopt
conform afspraken; bij de grotere gaat het
al gauw over professioneel management.”

“Ledenbinding is voor alle collectieven
een uitdaging.”

Sectorale visie overheid
Belemmerende regelgeving
Schijnparticipatie van overheid
(H)erkenning

“Bestaande regelgeving belemmert
collectieven in hun plannen omdat ze vaak
langs meerdere loketten moeten.”

Burgercollectieven verwachten veel van onderlinge
samenwerking en kennisdeling, niet alleen binnen een
sector maar vooral ook gebiedsgericht en over sectoren
heen.

Burgercollectieven onderkennen een moeizame en vaak
onduidelijke relatie met commerciële en financiële
instellingen.

Profiel van het burgercollectief in ons onderzoek

Toekomstbestendig?
“Het is ieder jaar weer
lastig om financieel uit te
komen.”

Relatief korte levensduur (< 15 jaar);
Plaatsgebonden (dorp, wijk, stad);
Lokale en regionale schaal;
Qua aantal leden zwaartepunt: 50 – 500 leden;
Rechtsvorm: coöperatie en vereniging dominant, daarna
sociale onderneming, stichting en ‘nog geen’;
❖ Inwoners als doelgroep = gemeenschapsvorming als ambitie;
❖ Trend naar multifunctionele collectieven (bijv zorg, voedsel,
sociaal).
❖
❖
❖
❖
❖

Toekomstbestendig?
“Hangt af van
samenwerking met
organisaties en instituties in
onze regio.”

Burgercollectieven naar sector
Infrastructuur &
mobiliteit (3)

Multifunctioneel (1)

Energie (3)

Voedsel,
(natuurlijke)
omgeving & milieu
(7)

Sociale
vooziening
en (7)
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Voedsel & sociale
voorzieningen (3)

Interviews

Voedsel,
(natuurlijke)
omgeving &
milieu (9)
Multi-functioneel
(9)

Cultuur (1)

Sociale
voorzieningen
(20)

Energie (12)

Voor meer informatie: collective-action@rsm.nl of klik op deze link.
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Enquêtes

