
                                                                                                                                                      

4D-Leerkringen Twentse Noabers 
Hoe versterken wij burgerinitiatieven in Twente? 
 
Inleiding 
Wij zien steeds meer burgers die eigen verantwoordelijkheid nemen in buurten, wijken of 
rondom concrete thema’s als duurzaamheid, eenzaamheid, cultureel erfgoed, etc. Veelal  
willen en kunnen burgerinitiatieven dit niet alleen. Ze zoeken de samenwerking met de 
overheid en het maatschappelijk veld, maar hoe werkt dat dan? Vanuit een andere beleving, kaders, 
wetten en regelgeving komt een samenwerking niet als vanzelfsprekend tot stand. Uiteindelijk hebben we 
allemaal hetzelfde doel, geluk en welzijn voor iedereen. Hoe mooi is het dan om samen te kijken naar het 
vraagstuk, ‘hoe versterken we burgerinitiatieven in Twente’. In het voorjaar zal door de Twentse Noabers 
een aantal Leerkringen worden georganiseerd.  
 
4D-aanpak 
De leerkringen sluiten aan bij de aanpak van de 4D-Makelaar in Zuid West Twente, die Twentse Noabers 
in samenwerking met Stimuland uitvoert. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. 
www.stimuland.nl/4D  
 
Doel  
Het doel is om kennis en ervaringen te delen, maar ook om dilemma's uit te wisselen. Een eerste aanzet, 
waarin we kijken wat de dilemma’s zijn om met elkaar een vervolg te geven aan een mooie samenwerking 
tussen overheid – burgerinitiatieven - maatschappelijk veld, door middel van drie leerkringen. Vanuit 
gelijkwaardigheid werken aan nieuwe business cases voor een duurzame en eerlijke samenleving waarin 
iedereen welkom is en mee mag doen. 
 
Thema’s 
In drie leerkringen worden maatschappelijke thema’s, dilemma’s bij het oppakken ervan en mogelijke 
oplossingen nader onderzocht. In een kick-off bijeenkomst op 9 april worden de thema’s geïntroduceerd 
en nader verkend. Aan het eind van de kick-off bijeenkomst is er een concrete omschrijving van de 
problematiek en de dilemma’s. Ook wordt een planning van een aantal werksessies afgesproken. In de 
werksessies wordt onder begeleiding van een begeleider van de Twentse Noabers gewerkt aan een 
gedragen oplossing voor de gesignaleerde problematiek, mogelijke uitvoerders en zo nodig van de 
mogelijke financiering daarvan. De resultaten worden gepresenteerd in een slotbijeenkomst. 
 
De thema’s zijn: 

 Samenwerken met burgerinitiatieven/ Right to Challenge, door Tim Jongman: 
timjongman@twentsenoabers.nl  

 Eenzaamheid onder jongeren, door Tom Morssink: tmorssink@hotmail.com  

 Burger in zorg, door Marcel Bouwhuis: marcelbouwhuis@twentsenoabers.nl  
 
Planning 

 Kick off bijeenkomst 9 april, 14.00 – 16.30 uur Kulturhus Marktstraat 23, 7622 CP Borne  

 Werksessies (max. 3-5) 

 Slotbijeenkomst najaar 2019 
 
Informatie 
De 4D-Leerkringen zijn niet geheel vrijblijvend. We verwachten dat deelnemers tot en met de 
slotbijeenkomst actief, betrokkenheid blijven tonen. Deelnemers voor de thema’s worden persoonlijk 
benaderd door de begeleiders van een leerkring. Iedereen die interesse heeft en niet benaderd is kan ook 
zelf contact opnemen met de begeleiders van de leerkingen. 

 Lidy Noorman, 4D-Makelaar Zuid West Twente/ Stimuland 

 info@twentsenoabers.nl / 06- 42 45 31 27 
 

De 4D-Leerkringen worden mede mogelijk gemaakt door 
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