
Manifest VAN STICHTING NAAR NETWERK OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Waarom 
 
Wij willen uitgaan 

- van behoefte en niet vanuit aanbod 
- van integraal over alle leefdomeinen heen voor een populatie  

Door 
- wat nodig is dichter bij huis en met directe omgeving ontwikkelen en onderhouden 
- het beter benutten van het potentieel van inwoners 

Via  
- het mobiliseren van meer gemeenschapskracht  

Waardoor 
- hogere tevredenheid bij inwoners, gelukkiger en vitaler 
- minder professionele voorzieningen nodig zijn  
- meer resultaat tegen lagere kosten 
- meer werkplezier bij professionals actief in wijken 

 
Hoe 

- Door het realiseren van meer wettelijke ruimte en meer ondersteuning en meer 
onderlinge kennisdeling tussen initiatieven voor een blijvende groei en 
doorontwikkeling van actief burgerschap in de provincie Utrecht. 

   
Wat 

- Van stichting naar een netwerk samenwerkende initiatieven (134+)  
- Minder door stichting/bestuur maar meer met en door actieve initiatieven zelf  
- Het netwerk heeft geen vertegenwoordigende rol dat doen initiatieven zelf  
- Het netwerk heef wel een aanjaag en agenderende rol. 
 
Naar binnen toe: 
1. netwerkbijeenkomsten voor en door initiatieven: bij toerbeurt te gast bij initiatieven 

die dat kunnen dragen en een thema/vraag willen uitdiepen => op energie, behoefte 
en wie wil komt. 
 

Naar buiten toe: 
2. een initiatiefgroep van 10-15 mensen van initiatieven uit het netwerk - die dat leuk 

vinden en willen - brengen het gemeenschappelijke verhaal van actief burgerschap 
onder de aandacht van: de Provincie, de 2 centrumgemeenten Utrecht en 
Amersfoort, U10 en U16. Dit ter versterking en ondersteuning van de initiatieven die 
dit verhaal in hun eigen gemeente zelf bepleiten (1+1 =3)  

3. werken aan randvoorwaarden die initiatieven op de langere termijn verder kunnen 
helpen (geen korte termijnactie): 

o provinciaal kennisdatabank (uitvoering niet door ons maar in opdracht door 
netwerk door Kennisplatform Utrechts Sociaal Domein (KUS) of Movisie 
betaald door ZONMW of Provincie) 

o ontwikkelen provinciaal gemeenschapsfonds om duurzamen ondersteuing In 
Utrecht te  garanderen. 



Gedeelde waarden van het netwerk 
 

• Het gaat niet om het eigen belang van mensen of een initiatief maar om het belang 
van de inwoners in de provincie Utrecht die we ten dienste willen zijn  

• Als toch een belang dit streven in de weg staat dan wordt dat openlijk aangekaart 
• Gelijkwaardigheid (geen hiërarchie) 
• Behoud eigenheid (geen streven naar eenheidsworst of uniformisering) 
• Geen structuur of vergaderingen, alleen contact en verbinding  
• Transparantie en open communicatie naar iedereen toe, onderling vertrouwen 
• De initiatieven zijn het vertrekpunt, niet het netwerk als geheel 
• Vrijwillig waar het kan professioneel waar het moet, nodig of nuttig is 
• Samen bespreekbaar houden wat er teveel gebeurt (niet nuttig, ondoelmatig, geen 

vraag naar, eigen hobby's) of nog niet gebeurt (witte vlekken) 
• Het besef dat we nooit alle initiatieven in het oog hebben of met ons meedoen 

(blinde vlekken) en daar aanspreekbaar op zijn 
 
Je doet mee omdat je wil bijdragen aan het hoger doel en je wilt samenwerken op basis 
van dit verhaal. Of niet, ook goed.   
 
 


