Maatschappelijk Statuut

MISSIE
Onze missie is een gezonde en actieve stad voor alle Utrechters, zonder tweedeling, met een
maximale betrokkenheid van bewoners, juist ook de kwetsbare medebewoners. Dat kan alleen
met maximale zeggenschap van bewoners en buurtondernemers in de eigen buurt of wijk. Ons
motto: Utrechters aan zet in eigen buurt en wijk!
AMBITIE
Het 'kantelen' naar organiseren en werken vanuit de buurt en de wijk door het versterken van
Buurtbewoner-, Buurtondernemer- en Buurt-Organisaties (BBBO's), het aanjagen van buurt- en
wijkcoöperaties waarin BBBO’s samenwerken, samen investeren en werken in de eigen buurt of
wijk inclusief het bundelen van geldstromen naar en in de wijk en het faciliteren en coördineren
van een sociaal verbindende wijkinfrastructuur, waarin ook kwetsbare bewoners hun woonplek
vinden en kunnen bijdragen aan de wijk.
LEDEN
Inzet is het faciliteren en organiseren van alle BBBO's in Utrecht stad als stem- (formeel lid en
mede-eigenaar ) of steunlid (sympathiserend partner) van de stadscoöperatie SAMEN030. Alle
leden zetten zich in voor het realiseren van meerwaarde voor buurtbewoners en/of
buurtondernemers, waarbij de eventuele hybride commerciële dienstverlening altijd ten dienste
staat van de sociale dienstverlening. Dat doen zij altijd transparant en gericht op diversiteit.
Stemleden zijn altijd gevestigd in Utrecht, werken altijd met bewoners/vrijwilligers in de buurt, al
dan niet ondersteund door betaalde professionals, zijn altijd georganiseerd 'door, voor en van de
buurt' met zeggenschap van de actieve bewoners en/of buurtondernemers.
STRATEGIE
Maatschappelijk platform


Inzichtelijk maken van activiteiten en diensten van alle relevante BBBO's in alle
buurten en wijken van Utrecht stad, zodat we elkaar kunnen vinden, van elkaar kunnen
leren en ons met elkaar kunnen verbinden.
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Politieke beïnvloeding gericht op meer zeggenschap en geldstromen van en in de
buurt en voor het verbeteren van de positie van alle BBBO's in Utrecht stad, zoals
de inzet voor buurtgeld waar de buurt zelf over kan besluiten, voor het door de buurt
kunnen vaststellen van een buurtagenda met de prioriteiten voor de eigen buurt of wijk,
voor een laagdrempelig bewonersbod zodat BBBO's overheidstaken kunnen gaan
uitvoeren in de eigen buurt of wijk en voor buurt- en wijktoegankelijke aanbestedingen bij
de gemeente zodat BBBO's een eerlijke kans krijgen om mee te doen.



Het wederzijds ontsluiten van alle relevante welzijn- en zorgorganisaties - en deze
verbinden met actieve BBBO's - zodat ook kwetsbare bewoners volwaardig burger zijn
en kunnen bijdragen aan de wijk en zo zelfstandig als mogelijk kunnen wonen.

Duurzame bewonersparticipatie


Experimenteerruimte voor het realiseren van wijk- en buurtcoöperaties in kansrijke
gebieden, waarin BBBO's gezamenlijk sociaal makelen en wijkcoördinatie vorm geven.



Inkoopkracht vanuit en met aangesloten BBBO's organiseren/faciliteren van gewenste
services voor buurtbewoners en buurtondernemers, die niet door afzonderlijke leden van
SAMEN030 kunnen georganiseerd, en die bijdragen aan een dekkende wijkinfrastructuur.



Stedelijke activiteiten en (ICT-)diensten uitvoeren (en daar aanvragen voor indienen)
die geen enkele bewonersorganisatie/BBBO of een lid van SAMEN030 alleen kan
uitvoeren (zoals het sociaal makelen).



Het verduurzamen en structureel borgen van bewoners- en sociale initiatieven met een
duidelijke meerwaarde voor de buurt of wijk, zoals het bevorderen van bewonersenquêtes
gericht op diensten, -evaluaties en (buurt- of wijk)verdienmodellen.

AANPAK
Stedelijke koepelorganisatie
SAMEN030 werkt altijd complementair en nimmer concurrerend op activiteiten en diensten van
aangesloten leden of welke BBBO dan ook in Utrecht stad. Wel worden doorbraak- en
voorbeeldprojecten gestimuleerd, welke worden uitgevoerd door de leden zelf.
Als ‘koepelorganisatie’ streeft SAMEN030 er naar haar leden zo veel mogelijk zelf te laten doen.
Doel is een zo laag mogelijke overhead. Ook daagt SAMEN030 voortdurend haar leden en de
samenleving uit om taken die zij betaald doet te challengen en SAMEN030 zoveel mogelijk
overbodig te maken. SAMEN030 zoekt financiering voor een ontwikkelingsfase inclusief
menskracht, die betaald gaat worden en waarvoor alle leden in aanmerking komen.
Stedelijke netwerken
Er zijn diverse overkoepelende bewonersnetwerken in Utrecht actief. Zij binden initiatieven op
bepaalde thema’s, zoals op gebiedsontwikkeling, zelfbeheer van buurtruimtes, wonen en zorg,
informele zorg en starters. Deze stedelijke netwerken kunnen zich, met behoud van identiteit of
entiteit, ook aansluiten bij SAMEN030.
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