Het Utrechtse Model in vergelijking met het Preston Model (UK)
Utrecht staat al enkele jaren op plek 2 als beste Nederlandse stad om in te wonen. Preston (UK)
is recent voor vierde keer uitgeroepen tot beste stad om in te leven en te wonen in het landsdeel
Noordwest-Engeland (7 miljoen inwoners). Utrecht stad telt 359.370 bewoners, Preston 114.300.
Utrecht stad maakt onderdeel uit van de provincie Utrecht met 1.342.158 inwoners. Preston is
onderdeel van de regio Lancashire met 1,2 miljoen inwoners.
Het Utrechtse Model (voor sociaal
domein)

Preston Model (voor lokale
welvaart)

Transformatieopgave

Gezond stedelijk leven voor
iedereen

Veerkrachtige en inclusieve
gemeenschapseconomie

Leidende
principes
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leefwereld centraal
doen wat nodig is
ruimte voor professionals
uitgaan van mogelijkheden
zo nabij mogelijk en eenvoud
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werk en bestaanszekerheid
lokaal eigenaarschap
democratisering economie
lokale geldstromen/investeringen
gebiedsgebonden

Doelen
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samenleven in de buurt
iedereen doet mee
zorgen voor elkaar
sociale basis
sociale basiszorg
aanvullende zorg
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•

lokale kansen vergroten
aanpakken werkloosheid
vrijwilligerssector ondersteunen
armoede verminderen
duurzaamheid bevorderen
minder aantasting milieu

Opstellen
basisdocumenten

Gemeente met regiogemeenten

Gemeente, bewoners,
maatschappelijke en private
partners, inclusief zorg- en
kennisinstellingen, scholen en
woningcorporaties (die willen).

Bewonersparticipatie

Bewonersbod
Wijkplatforms
Bewonersinitiatieven
Groene golfteam

Bewonersrechten
Diverse buurt- en sociale groepen
1-loket aanmelden diensten/
plekken/gebouwen van sociale
waarde/voor lokaal eigenaarschap

Focus van
samenwerking

Dialoog om te leren

Dialoog en afspraken over
governance en eigenaarschap

Instrumenten
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Inkoop

Taakgericht

Op basis van sociale meerwaarde

Monitoring

- cliëntstroominformatie
- beschikbaarheid
- cliëntervaringen

- percentage aanbieders uit regio
- groei investeringen in eigen regio
- verschillen meten tussen
bestedingen aan grote, middelgrote
en kleine bedrijven

Impact

“Echte verandering vraagt
een lange adem.”

Aantal lokale bestedingen is in drie
jaar tijd gestegen van 5% naar 18 %
en in de regio Lancashire van 39%
naar 79% in 2017.

contracten met hoofdaannemers
kwartaalgesprekken
pilots
themabijeenkomsten
initiatievenfonds

coöperatieve organisaties
lokale productie stimuleren
lokale aankoopcampagnes
lokale fondsen met zelfbeheer
promotie van lokale munt

