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Waarom Segbroek deelt? 
 
 Deeleconomie bekender maken onder specifieke doelgroep, 

mensen die krap bij kas zitten. 

 Het gebruik van deelinitiatieven bij hen stimuleren, in het 
bijzonder waar hen dat zelf voordeel oplevert. 

 Stimuleren hen na te denken om deelinitiatiefnemer en/of part-
time ondernemer binnen de deeleconomie te worden. 

 Onderzoeken wat deze doelgroep nodig heeft om gebruik te 
kunnen maken van de diverse deelinitiatieven en/of om zelf 
deelinitiatiefnemer te worden, bijv thuiskok.  





 



Binnen de deeleconomie consumeren, 
produceren en verhandelen mensen 

onderling producten, diensten, kennis en 
geld, gefaciliteerd door peer-to-peer 
marktplaatsen, business-to-business 

marktplaatsen en coöperatieven.  

Definitie deeleconomie 



 
- Spullen, boeken, kleding 
- Mobiliteit (deelauto en fiets) 
- Voedsel 
- Zorg en welzijn 

 

Deelinitiatieven per categorie 



Spullen, boeken en kleding 



Mobiliteit 



Voedsel 
 



Zorg en welzijn 



 
Di. 12 april 20.00 – 22.00 u. (voedsel, kleding/spullen, zorg, auto)  

Do. 21 april 20.00 – 22..00 u. (voedsel, kleding/spullen, zorg, auto)  

Do. 15 sept 20.00 – 22.00 u. (evaluatie)  

 

Planning deelcafés 

 
Planning ruil- en deelfeesten 

Om ervaringen uitwisselen tussen deelinitiatiefnemers:  
Waarom doe je het? Hoe loopt het? Wie bereik je, en in welke mate? 

 
Zaterdag 14 mei 13.30 -16.30 u. 
Zaterdag 19 nov 13.30 – 16.30 u. 

 

Hoe kunnen online deelplatformen maar ook weggeefwinkels en andere 
sociale initiatieven, een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van 

wijkbewoners?  
 



Klein, Lokaal, Open en Verbonden   
buurtcoöperaties energie, voedsel en zorg 



2 assen, 4 kwadranten 



Vragen 

 

  

1. Hoe kunnen online deelplatformen maar ook weggeefwinkels 
en andere sociale initiatieven, een bijdrage leveren aan de 
zelfredzaamheid van wijkbewoners?  

2. Kent u mensen die al gebruik maken van dit soort online 
deelplatformen of andere sociale initiatieven? 

3. Welke kansen en belemmeringen ziet u, bij de mensen zelf en 
in de maatschappij?  

4.  
 

 

 

 

 



 



 



Stellingen 

Delen is duurzaam, want we gaan efficiënter om met wat we  

al hebben. 

Delen is sociaal, want we leren elkaar beter kennen.  

Delen is goed voor de lokale economie, want je kan er extra  

geld mee verdienen of juist kosten mee besparen. 

 

 


