
 

  

 
 

 
 
 

Right to Challenge in Zeeland, 13 juni en 25 juni 
Een Leeratelier van het landelijk netwerk Right to Challenge  

i.s.m. de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen 
 
 

 
1. Bewoners het recht geven taken over te nemen 
 
Het Kabinet wil Right to Challenge (R2C) gaan invoeren. Bij R2C kunnen bewoners 
taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of 
anders te kunnen doen.  

Maar wat gaat dit betekenen voor de gemeenten? En hoe komt de afstemming tussen 
bewonersinitiatieven en gemeenten tot stand?  

 

Het Netwerk Right to Challenge organiseert Leerateliers Right to Challenge©, voor 
ambtenaren, bestuurders, maar ook voor maatschappelijke initiatiefnemers, in 
samenwerking met VNG en met het ministerie van BZK. 

Elk Leeratelier bestaat uit drie dagdelen en wordt op maat ingevuld samen met de 
deelnemers.  

 

Uit onderzoek blijkt dat inmiddels ca. 20% van de gemeenten aan de slag is / gaat 
met Right to Challenge. Voorbeelden: 

• dorps- of zorgcoöperaties die diverse taken op zich nemen en op een slimme 
wijze uitvoeren. 
 

• uitvoeren groenonderhoud in de buurt onder leiding van bewoners(-
organisaties) 
 

• uitvoeren zorg en welzijn: bewoners krijgen meer mogelijkheden om zelf een 
deel van de Wmo-taken uit te voeren. Soms doen zij dit samen met 
ondernemers die op een vernieuwende wijze gaan werken. 
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2. Leeratelier: bewonersinitiatieven en gemeenten ontwikkelen samen kennis 
 
In een Leeratelier gaan wij in op de basis van Right to Challenge en werk je samen 
met andere gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers aan de invulling van dit 
recht op lokaal niveau. Aan de orde kunnen komen: 
  

• Wat is R2C en hoe geef je je bewonersinitiatief vorm in jouw gemeente? 

• Ervaringen delen over R2C trajecten van (bewoners-) initiatieven in Nederland, 
oa. via de Universiteit van Leiden met de (juridische) mogelijkheden van Right 
to Challenge 

• Hoe neem je de bewoners en de gemeentelijke organisatie mee? 

• Hoe geven wij vorm aan Right to Challenge in Zeeland? 

• Wat betekent R2C voor bijvoorbeeld aanbestedingen, aansprakelijkheid, etc.? 

• Het gebruik van de “Routeplanner Right to Challenge”: deze aanpak van R2C is 
gemaakt met bewonersinitiatieven, gemeenten en VNG / ministerie van BZK 

 

 
3. Tijd en locatie 
 
Dit Leeratelier bestaat uit drie dagdelen met een groep van circa 20 personen, zodat 
er veel ruimte is voor onderlinge discussie en kennisontwikkeling.  
De drie dagdelen van het Leeratelier in Zeeland zijn op:  

• donderdagmiddag 13 juni (13.00 – 16.00 uur) in “Ons Dorpshuis” in Nieuwerkerk 
(Schouwen-Duiveland) waar bewoners het dorpshuis hebben “gechallenged” 

• dinsdag 25 juni (10.00 -16.00 uur) in de gemeente Borsele 
 
 
4. Begeleiding en aanmelding 
 
Het netwerk Right to Challenge en de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) 
begeleiden dit Leeratelier, met kennis van en ervaring over o.a. de ontwikkeling van 
Right to Challenge in Nederland en de kansen voor overheden en initiatieven in 
Zeeland. 

 

 
Meer informatie over het Leeratelier en aanmelding:  
 

• info@righttochallenge.nl 
 

• Thijs Harmsen, 06-51718778 
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