Omzien en provincie Utrecht
Samen werken aan sterke wijken en dorpen
In de provincie Utrecht wonen 1,3 miljoen mensen. Hiervan is een substantiële groep al
actief als bewoner of als vrijwilliger voor zijn lokale omgeving. Als we hen beter ondersteunen dan kunnen deze lokale initiatieven veel bijdragen aan de grote vraagstukken
op het gebied van welzijn, wonen, leefbaarheid en zorg.
Bewoners zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om:
- Hoe je levensloopbestendig oud kan worden in de voor
jou vertrouwde omgeving
- Welke impact nieuwe en vaak lange termijn bouwplannen
hebben op het dagelijks leven
- Welke expertise ontbreekt in de eigen kring en wat zij
willen van de institutionele praktijk
- Wat er onderling opgelost kan worden door vrijwillige
ondersteuning en waar de professional nodig is

W a t d oe n w i j
Steeds meer bewoners pakken de handschoen op en beginnen een initiatief, waar zij met elkaar producten en diensten aanbieden rondom sociale thema’s als welzijn, wonen,
leefbaarheid, eenzaamheid en zorg.
De ondersteuning van deze bewonersinitiatieven in de provincie is zeer divers, verschilt per gemeente en organisatie.
Netwerk Omzien naar Elkaar heeft sinds 2013 het overzicht
van wat er in de provincie speelt als het gaat om de samenwerking en het faciliteren van bewonersinitiatieven. We zien
goede voorbeelden, die helpen om andere initiatieven verder te brengen. We zien ook waar de ‘schoen wringt’, waar
instanties nog niet klaar zijn voor participerende burgers.
In dienst van deze sterke en vitale burgerinitiatieven, waarin
bewoners zich de leefomgeving toe-eigenen, staat netwerk
Omzien naar Elkaar. Wij roepen de politieke partijen op
om ons te ondersteunen in een centrale rol van verbinder,
vormgever en verbeteraar van de sociale thema’s. Samen
kunnen wij gaan werken mét de samenleving in plaats van
vóór de samenleving.

Omzien werkt aan de sociale thema’s mee door:
- bewonersinitiatieven (en dus de burgers) een platform
te geven, waarbij zij elkaar kunnen ontmoeten, tot steun
zijn en tot ontwikkeling komen. Omzien agendeert, inspireert, jaagt aan, schakelt en gaat daarbij uit van de behoeften, eigenheid en eigen kracht van de initiatieven;
- institutionele partners (woningbouwcoöperaties, zorginstellingen etc.) goede praktijkvoorbeelden te geven;
- gemeenten te helpen om te komen tot een institutionele
transitie; van ‘werken vóór de samenleving’ naar ‘werken
mét de samenleving’;
- voor de provincie Utrecht een partner te zijn. De
provincie kan grote impact hebben op vraagstukken als
wonen, participatie, eenzaamheid, laaggeletterdheid etc.
Het aantal bewonersinitiatieven neemt toe.Van nog geen vijf
in 2013 kent de provincie dit jaar meer dan 150 initiatieven.
Om met hen en organisaties te blijven optrekken vragen wij:
- Erkenning van het belang van een provinciaal kennisplatform voor bewonersinitiatieven en steun voor de
verdere ontwikkeling hiervan
- Dialoog over het verbeteren van de spelregels voor
initiatieven in welzijn, wonen, leefbaarheid en zorg
- Nauwe samenwerking met de provincie, met als doel
bewonersinitiatieven een centrale plaats te geven bij de
uitvoering van de sociale vraagstukken in Utrecht

Wij bestaan sinds 2013
Wij zetten ons in voor
verkleining van de
kloof tussen formele
en informele partijen
in het sociaal domein
Wij vormen een samenwerkingsverband van
bewonersinitiatieven in
de provincie Utrecht

Wij ondersteunen
bewonersinitiatieven;
individueel en collectief

Wij zijn lid van:
• Programmaraad Kennisplatform Utrecht Sociaal
(kUS)
• Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZvE)
En mede-organisator van:
• We Doen het Samen Festival (jaarlijks)
• De Nationale Dialoog Gemeenschapskracht

Wij stimuleren en verbinden activiteiten, waarden en doelen tussen bewonersinitiatieven, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals
Wij geven informatie, advies en
educatie via een
helpdesk, een
kennisplatform,
bijeenkomsten

www.omziennaarelkaar.nl

